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 اجلغواف١ب كهاٍخ ا١ّ٘خ

 واألرض الكون دراسة خالل من باهلل الراسخ اإلٌمان - 2               وبٌئته اإلنسان بٌن التفاعل تدرس -1

  القرارات اتخاذ فً واالستفادة المختلفة العلوم تخدم -3

 اإلنسان لها تعرض التً واألخطار والبٌئٌة السكانٌة للمشكالت والممكنة العملٌة الحلول تطرح -4

 العمرانً والتخطٌط الطبٌعٌة المـوارد استثمار مجال فً وخاصة اإلنسان حٌاة فً مهم دور لها أصبح -5

 فوٚع  اجلغواف١ب اٌؽج١ؼ١خ

 فوٚع  اجلغواف١ب اٌجشو٠خ
 تهتم بدراسة األنشطة االقتصادٌة كالزراعة والرعً والتعدٌن والطاقة والصناعة والنقل االقتصادٌـــة

 والكثافة السكانٌة والهجرة بأنواعها.تهتم بدراسة خصائص السكان من حٌث النمو والتركٌب والتوزٌع السكانً  السكـــــــــان

 تهتم بدراسة العمران الرٌفً والحضري علً سطح األرض ومشاكلهم وكٌفٌة حلها وتهتم بالتخطٌط العمرانً. العمـــــران

 السٌاسٌـــة
تهتم بدراسة الدول كظاهرة سٌاسٌة من حٌث مقوماتها الطبٌعٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والحدود السٌاسٌة 

 والمشاكل والعالقات الدولٌة

 
 

ػٍُ دساعخ اٌظٛا٘ش اٌؽج١ؼ١خ ٚاٌجشش٠خ ػٍٟ عؽؼ األسض ؛ ِغ رٛظ١ؼ اٌؼاللبد  ؽذ٠ضب   اجلغشاف١ب 
 ادلىب١ٔخ ادلزجبدٌخ ثني اإلٔغبْ ٚث١ئزٗ.

 تهتم بدراسة األشكال التضارٌسٌة الرئٌسٌة علً سطح األرض. التضـــــارٌس

 وأنشطتهتهتم بدراسة عناصر المناخ واألقالٌم المناخٌة وآثر المناخ علً اإلنسان  المناخٌــــة

 تهتم بدراسة أشكال سطح األرض والعوامل الطبٌعٌة التً شكلتها الجٌومورفولوجٌا

 تهتم بدراسة الخصائص الجغرافٌة للبحار والمحٌطات البحار والمحٌطات

 تهتم بدراسة توزٌع وتحلٌل التربة والنبات الطبٌعً والحٌوان البري الحٌوٌــــــــة

 شكل األرض وحركتها وعالقتها بالكواكب األخرى والنجومتهتم بدراسة  الفلكٌـــــــة

 اجلغواف١ب
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 عغواف١خ اجلوديـــخ اجلغواف١ب اٌؽج١ـــخ

األمراض وانتشارها والتحلٌل والتوزٌع  تهتم بتوزٌع
 المكانً لمصادر الخدمات الصحٌة

تدرس العالقة بٌن المكان وأفعال المجرمٌن وربط هذه 
 الجرائم بالعوامل االجتماعٌة واالقتصادٌة

 (؟ اخلو٠ؽخ أ١ّ٘خ:  رفَو مب)  اخلو٠ؽخ ا١ّ٘خ

 ّغزخذِيب لبئذ اٌؽبئشح ً اٌمجؽبْ اٌجسشُ : ٌزسذّذ االرببىبد ً اجلنذُ يف رذسّجبرو ًادلينذط  يف ئٔشبء ادلجبِٔ ً ثنبء اٌؽشق   -1

 .  ٌغخ سلزصشح رنمً اٌؼذّذ ِٓ ادلؼٌٍِبد ثصٌسح ًاظسخ ًدلْمخ  -2                                            ً اٌؽبٌت يف دساعزو ٌٍدغشافْب     

 .   االطلفبظبد ً االسرفبػبد رٌظْر ً ادلىبْٔخ اٌؼاللبد ِٓ اٌؼذّذ فيُ  -4       رغبػذ ػٍِ زً اٌؼذّذ ِٓ ادلشىالد ً رفغري اٌؼذّذ ِٓ اٌظبىشاد .  -3

 ثؼل ػٓ االٍزشؼبه:  صب١ٔب

 ( ًاٌفعبئِ اجلٌُ اٌزصٌّش)  األسض عؽر رالِظ ال ًِغزشؼشاد رصٌّش أخيضح ثٌاعؽخ األسض عؽر ػٓ ِؼٌٍِبد ػٍَ احلصٌي أً اٌمْبط ػٍُ ىٌ

 -رطجٛقبد االسزشؼبس ػٍ ثؼذ :

ّلؾظواهرّالطيقعقةّواليشروةّمماّوِاسدّسؾىّادارةّاالزمات. سسى اخلشائط احلذٚثخ

ّواملقاه.*ادًُدامفاّمٌلّالرتبةّوالٌروةّاملعدنقةّّّ*توصريّمعؾوماتّدضقؼةّسنّاملواردّالطيقعقةّوإمؽانقةّ ادلٕاسد انطجٛؼٛخ

 انزطجٛقبد انضساػٛخ

 

ّ*الًعرفّسؾىّأنواعّالرتبةّوضدرتفاّاإلنًاجقة.ّّ*ّالؽشفّامليؽرّسنّإصاباتّاملزروسات.

ّ*الؽشفّامليؽرّسنّشاراتّاحلشراتّواجلرادّسؾىّاألراضيّالزراسقة.

يزبثؼخ انزغرياد يف 
 انسٕازم

ّ*ّرصدّتغرياتّذؽلّالشروطّالِاحؾيّخاللّزمنّمعني.

ّزواهرّالـَتّواإلردابّسؾىّالشوارئ*ّدرادةّ

 انذساسبد انؼًشاَٛخ

 

ّ*درادةّالـؿوّوالًُطقطّالعؿراني.ّ*ّحتدودّمِاراتّالطرقّوالِؽكّاحلدود.

ّ*اخًقارّأصضلّاملواضعّإلضامةّاملـشكتّالعؿرانقةّواهلـددقةّوالصـاسقة.

 اجلغواف١ب اٌزبهخي١خ اجلغواف١ب اإلل١ّ١ٍخ

تهدف إلً تقسٌم العالم والقارات إلً أقالٌم وتحدد 
 خصائص كل إقلٌم ) الطبٌعٌة والبشرٌة (

 تهتم بدراسة الظواهر الطبٌعٌة والبشرٌة فً الماضً
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 انذساسبد انجٛئٛخ

 

ّحدودّاحملؿقاتّالطيقعقةّوخصائصفا.*احملاصظةّسؾىّاليقىةّومحاوًفا.ّّّّّّّّ*ّحتدودّ

ّ*ّحتدودّالًؾوثّبلنواسهّومصادرة.ّّّّ*ّرصدّالؽوارثّالطيقعقة

ّالًٍِسّواالدًطالعّواإلنذارّامليؽرّورصدّوتوجقهّالصواروخ.ّ-*ّتـػقذّالؽٌريّمنّاملفامّالعِؽروةّمٌل: يف اجملبل انؼسكش٘

 اجلغشافٛخ ادلؼهٕيبد َظى:  ثبنثب
 اجلغشافْخ اٌجْبٔبد ًزبًٍْ ًاعرتخبع ًِؼبجلخ ًسبضّٓ إلدخبي صُّ ِؼٌٍِبرِ ٔظبَ ىٌ

 . ادلنبعجخ اٌمشاساد السببر اٌجْبٔبد ًلبػذح اٌزمبسّش إلػذاد ًاظسخ ِؼٌٍِبد ػٍَ احلصٌي ػٍَ ّغبػذ:      امهْزيب

 اجلغشايف ادلؼهٕيبد َظبو يكَٕبد
 سلّْخ صٌسح يف ًسبضْ اٌجْبْٔخ  ًاألشىبي اجلذاًي ِثً ًصفْخ ثْبٔبد اٌفعبئْخ؛ ًادلشئْبد اخلشائػ  -:ِثً  ِىبْٔخ ثْبٔبد -1

 ( ًغريىب ظٌئِ ِبعر – ؼبثؼخ – اىل زبعت)   أخيضح  -2

 رشًّ اٌرباِح اخلبصخ دبؼبجلخ اٌجْبٔبد ٌٍسصٌي ػٍَ ادلؼٌٍِبد ًاٌزمبسّش ًئٔزبج خشائػ خذّذح-اٌرباِح : -3

 اٌزؼبًِ ِغ اٌجْبٔبد ًاألخيضح ًاٌرباِحادلذسثخ اٌمبدسح ػٍَ  اٌجششّخ  اٌؼنبصش -4

 GPSانؼبدلٙ  ادلٕاقغ  حتذٚذ َظبو:  ساثؼب

 األِبوٓ ٌِالغ ػٓ دلْمخ دبؼٌٍِبد ِغزخذِو ّضًد. أسظْخ اعزمجبي ًأخيضح اٌصنبػْخ األلّبس ثني ّشثػ ٔظبَ ىٌ

 (. االسرفبع – اٌؼشض دًائش– اٌؽٌي خؽٌغ) 

 GPSرلبالد اسزخذاو َظى 

 االرصبالد  (6)     اخلشائػ ًاٌشعٌَ  (5)     اٌنمً ًاٌشسٓ  (4)     اجملبي اٌجسشُ   ( 3ادلالزخ اجلٌّخ       )  (2  اجملبي اٌؼغىشُ  -1
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 .اٌؼوثٟ اٌٛؼٓ َِبؽخ ِٓ% 7 حنٛ أٚ أفو٠م١ب َِبؽخ ِٓ% 3 ٚحنٛ   ،2وُ 600006906   ادلَبؽخ    

 ػوظ١خ كهعبد 60 حنٛ أٞ ذيبالا  36/ 36ٚ 22 ػوض كائورٟ ثني ِصو رمغ اٌفٍىٟ ادلٛلغ

ب 37ٚ 25 ؼٛي فؽٝ ثني ٚ
ا
ب 62 أٞ شول

ا
 .اٌؽٛي فؽٛغ ِٓ فؽ

  ادلزٍٛػ، اٌجؾو اٌشّبي ِٓ ٚحيل٘ب أفو٠م١ب لبهح ِٓ اٌشولٟ اٌشّبيل اٌووٓ يف ِصو رمغ    ادلٛلغ اجلغوايف

ّ.فٍَؽني كٌٚخ اٌشولٟ اٌشّبي ِٚٓ األمحو، اٌشوق ِٚٓ ١ٌج١ب اٌغوة ِٚٓ اٌَٛكاْ، اجلٕٛة ِٚٓ

    اٌؾذٚد اٌشّب١ٌخ 

 ثؾشٞ غج١ؼٟ

 ِٓ ششق  سفؼ ششلبً ؽزٝ غشة اٌغٍَٛ غشثبً  -1

 ٟ اٌجؾش اٌّزٛعػ ٟٚ٘ خبظؼخ ٌٍغ١بدح اٌّصش٠خف١ًِ ثؾشٞ  12ا١ٌّبٖ االل١ّ١ٍخ اٌّصش٠خ  -2

 ذٚد اٌغٕٛث١خاٌؾ

 ثش٠خ

 شّبالً . 222دائشح ػشض ث١ٓ ِصش ٚاٌغٛداْ ِغ  -1

رّزذ ِٓ ٔمطخ اٌؾذٚد اٌغشث١خ ِغ األساظٟ ا١ٌٍج١خ)عجً اٌؼ٠ٕٛبد ( ؽ١ش اٌزمبء  دائشح  -2

 ششلب ٚرزغٗ ششلبً ؽزٝ عبؽً اٌجؾش األؽّش. 25شّبال ِغ خػ غٛي 22ػشض 

 اٌؾذٚد اٌغشث١خ:

 ؽذٚد ثش٠خ

 و١ٍِٛزًشا. 1994اٌششق ١ٌٚج١ب غشثًب رّزذ ٌّغبفخ  فٟرفصً ث١ٓ ِصش 

اٌّزؼشط ٚاٌّّزذ ِٓ اٌغٍَٛ ؽزٝ  اٌشّبٌٟششلًب ثبعزضٕبء لطبػٗ  ٠ٚ25زّشٝ ِؼظّٗ ِغ خػ 

 ِٕخفط ع١ٛح.

 اٌؾذٚد اٌششل١خ

 

 اٌجؾش االؽّش ٚخ١ٍظ اٌؼمجخاٌؾذ اٌششلٟ   )  اٌجؾشٞ اٌطج١ؼٟ  ( :   -1

 اٌغ١بعٟ (  )ٚ٘ٛ ألصش ؽذ ثشٞ ٌّصش (اٌؾذ اٌششلٟ   )  اٌجشٜ  -2

 ٠ّٚزذ ِٓ سأط خ١ٍظ اٌؼمجخ ) غبثب ( ؽزٝ ٠صً إٌٝ اٌجؾش اٌّزٛعػ ششق ِذ٠ٕخ سفؼ. -ا

 رّضً ػجئب اعزشار١غ١ب ٚػغىش٠ب ٌّصش ٔظشا ٌٛعٛد اٌؼذٚ اٌص١ٟٙٛٔ اٌّؾزً ألساظٟ فٍغط١ٓ -

 

 :اجلغشايف يصش يٕقغ اًْٛخ
 ؟(  اجلغشايف ِصش ِٛلغ أ١ّ٘خ ٚظؼ) ِصش اجلغشايف   دلٛلغ حت١ٍٍه ٘ٛ ِب:  ط
ػػوأروباػوأسرغػغاػأدغاػاضثالثػاضطاضمػشاراتػصطضتػؼػطصرػتػعػػ-1

  العصور عبر والحضاري التارٌخً دورها وتوجٌه الجغرافٌة شخصٌتها تكوٌن فً ذلك أثر 

 ٚأ١ّ٘زٗ ِصش ِٛلغ
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ػػاضدوغسػاضطػبظػوخضغجغظػاألحطرػواضبحرػاضطتودطػاضبحرػعطاػطؼطغنػبحرغنػرضؼػطصرػتػعػ-2

 القدم منذ التجارٌة للطرق كمعبر أهمٌتها زٌادة فً ذلك أثر 

ػػاضذرشغظػطصرػبوابظػدغظاءػجزغرةػذبظػتطدػ-3

  والرافدٌن الشام وبالد العربٌة الجزٌرة شبة من السكانٌة الهجرات استقبلت حٌث 

  األفرٌقٌة الدول بقٌة إلى والدٌنٌة الحضارٌة المؤثرات منها انطلقت 

  النٌل منابع اكتشاف         ػػػ-:ػإضؼػأدىػاضظغلػحوضػطنػاضذطالػسؽػطصرػتػعػ-4

 السودان عبر أفرٌقٌا وسط إلى العربٌة الجزٌرة وشبة المتوسط البحر حوض دول من الحضارٌة المؤثرات انتقال 

ػ-:ػحغثػمػ641ػرامػاضطربؽػاضغتحػطظذػأصبرػبذصلػعامػدورػضطصرػصانػػ-5

 من زاد مما أوروبا ودول أسٌا بٌن ما التجارٌة للطرق معبرا كانت        أفرٌقٌا شمال اإلسالم نشر فً ساهمت 
   السفن علً تفرض  التً الضرائب خالل من مصر موارد

ػػإضؼػذضكػوغرجعػ1869ػرامػضضطالحظػواستتاحؼاػاضدوغسػشظاةػذقػبطدػطصرػطوشعػأعطغظػزادتػػ-6

 ودول العربً الخلٌج فً تركزه مناطق من ونقلة البترول واستخراج اكتشاف         العالمٌة التجارة حركة زٌادة 
 الصالح الرجاء رأس طرٌق من بدال المسافة اختصرت التً السوٌس قناة عبر الشمالٌة وأمرٌكا أوروبا إلى أسٌا شرق

 

 

 ثّ ، يشد انز٘ اجلٕٛنٕخٙ ٔانزطٕس األسضٛخ انكشح َشأح ثذساسخ ٚٓزى انز٘ انؼهى ْٕٔ:  اجل١ٌٛٛع١بػٍُ 

 ٔرأسخيٓب ٔإَٔاػٓب انصخٕس ٔخصبئص

 ادلصو٠خ ٌألهضاٌزى٠ٕٛبد اجل١ٌٛٛع١خ 

  اضذدتػ-اضظاغسػ-اضبازضتػػ-اضجراظغت % 01  اٌضِٓ األسوٟ    

  يف٠ٚٛعذ   ٚاٌز٘ت ٚادلٕغ١ٕض٠ٚذخً يف اٌجٕبء وبجلشا١ٔذ ٚاٌشخبَ  ٚذنزٛٞ ػٍٝ احلذ٠ذ  

 خ ٚاجلٕذي األٚيشٍش اجلجٍٟ عٕٛة ع١ٕبء ٚخبٔك والثعجبي اٌجؾش األمحش ٚعجً اٌؼ٠ٕٛبد ٚادلض 

. %0 اٌىبِربٞ - األسدٚف١شٟ  اٌغ١ٍٛسٞ – اٌىشثٛٔٝ  اٌذ٠فٛٔٝ – اٌربِٝ األٚي اٌضِٓ
 اٌؼ٠ٕٛبدعجً  ؽٛي ع١ٕبء ٚغشة ٚعػ اٌششل١خ اٌصؾشاء مشبي ػشثٗ ٚادٞ اضرطضؽػاضحجر 

 

 ادلصو٠خ اجل١ٌٛٛع١خ اٌج١ٕخ
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 طباذغرغظػوصخورػظوبؽػرطضؽػحجر % 42 اٌىو٠زبٍٟ    اٌرت٠بٍٟ   اجلٛهاٍٟ اٌضبٟٔ اٌيِٓ

 .اٌفٍٛفبد فبِبد ػٍٝ اٌؽجبشري٠خ اٌصقٛه حتزٛٞ .احلل٠ل ٚفبِبد اجلٛف١خ ادل١بٖ فيأبد ػٍٝ حتزٛٞ 

 .الفرافرة منخفض من وأجزاء البحرٌة الواحات منخفض.  والعبابدة  الكبٌر الجلف هضبتً .اٌفؾُ هٚاٍت ادلغبهح عجً يف رٛعل

 .سٌناء شمال فً المغارة وجبل سٌناء وسط فً والتٌه العجمة هضبتً من كبٌرة مساحات

           % 33 اٌجب١ٌٍٛني – األ٠ٍٛني – األ١ٌٚغٍٛني - ادل١ٍٛني - اٌجال٠ٍٛني اٌضبٌش اٌيِٓ
 ٚغري٘ب ٚاجلجٌ اإلمسٕذ ٚصٕبػخ اٌجٕبء أغواض يف ٚرَزقلَ  اضجغريػاضحجرػصخور

 0اٌغوث١خ ثبٌصؾواء اٌٍٛؽٝ اذلعجخ اجلجٌ ٚرى٠ٕٛبد       اٌجرتٚي ِصب٠ل ػٍٝ ادل١ٍٛني رى٠ٕٛبد ٚحتزٛٞ

 .ٚاٌؼمجخ ا٠ٌٌَٛ ٚف١ٍغٟ األمحو اٌجؾو ٍٛاؽً ؼٛي ػٍٝ ِزفولخ ِٕبؼك ادلؼبىح ٘عجخ ِوِو٠ىب ٘عجخ

 رطضغظػروادبػ–ػطرجاظغظػذواطئػ–ػطغظغظػروادب  % 64   اذلٌٍٛٛني – اٌجال٠َزٍٛني    اٌواثغ اٌيِٓ
 ١ٍٕبء ٚذيبي اٌغوث١خ ٚاٌصؾواء اٌشّبيل ٚاٌَبؽً األمحو اٌجؾو ٍٚبؽً اٌف١َٛ ِٕٚقفط ٚاٌلٌزب اٌٛاكٞ

 انؼٕايم انزٙ شكهذ سطر يصش

 انؼٕايم انجبطُٛخ    

 .ادلخزٍفخ ٌٍزصذع اجلٌٌٌْخْخ اٌؼصٌس خالي ِصش ِٓ وثريح ِنبؼك رأثشد   اٌزصذع

  األمحش اٌجؾش ِىٛٔخ األًٌْدٌعني يف ػصش ِصش  ذلب رؼشظذ اٌيت اٌصذٚع أُ٘

 .اٌف١َٛ ذيبي اّ٘ٙب عجً لؽوأٟ،  األًٌْدٌعني ػصش يف اٌربوبِٔ ٌٍجبصٌذ ًخشًج أذفبػبد زذثذ اٌزذاخالد اٌربوب١ٔخ

  لجبة شىً يف ٌزظيش اٌشعٌثْخ اٌؽجمبد يف خفْفخ ئىل اٌزٌاءاد أدد اٌششلِ ، اٌشّبي ِٓ ظغػ زشوبد زذثذ  االٌزٛاءاد
 .اٌٛاؽبد اٌجؾو٠خ ئيل ِٕقفط حتٛي اٌنٞ اٌجؾو٠خ ِضً لجٛ

 خٛخسانؼٕايم اخلب   
 سٚاعجٙب ثٕمً ٚرمَٛ جمبس٠ٙب رٕؾذ ؽ١ش األٔٙبس يف اجلبس٠خ ادل١بٖ ثٙب رمَٛ:   إٌٙش٠خ اٌزؼش٠خ

  ِصجٗ ػٕذ دٌزب شىً يف أٚ اجملبسٞ عبٔجٟ ػٍٝ ف١عٟ عًٙ شىً يف ٚرشع١جٙب

رشى١ً  ػٍٝ رؼًّ ٚاٌزٟ اٌغبؽ١ٍخ ٚاٌز١بساد األِٛاط ثفؼً اٌزؼش٠خ يف رزّضً  : اٌجؾش٠خ اٌزؼش٠خ
 .آخش ئىل عبؽً ِٓ ٚئْ اخزٍفذ األخشٜ ، اٌغبؽ١ٍخ ٚاألشىبي ٚاخلٍغبْ اٌشؤٚط ٚرىْٛ اٌغٛاؽً
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 األيٕاج ػٍ انُبجتخ انسبزهٛخ األشكبل أْى : 

 . اٌو١ٍِخ ٚاٌشٛاؼئ اٌَبؽ١ٍخ ٚاجلوٚف ٚاٌشوَٚ ٚاخلٍغبْ ثٕبًهأً  ِضً: األهظ١خ اٌوؤًٚ

 ادل١بٖ ثؼذ عمٛغ ٚرزغشة ِٕبؼك اٌٛاؽبد يف اجلٛف١خ ادل١بٖ ثٙب رمَٛ حمذٚدح  :اجلٛف١خ  ادل١بٖاٌزؼش٠خ ثفؼً 

 .اٌصخٛس ثؼط ٚاٌشمٛق ٚئراثخ اٌفٛاصً رٛع١غ ػٍٝ ادلزغشثخ ادل١بٖ ٚرؼًّ اٌغ١ٛي اٌغض٠شح ٚرذفك األِؽبس

 ، مبصش اٌصؾشا٠ٚخ ادلٕبؼك ٚئسعبة يف ٚٔمً حنذ وؼبًِ دٚس٘ب رٍؼت اٌش٠بػ       :  ثفؼم انشٚبذ انزؼشٚخ
 اٌشاثغ يف اٌضِٓ اجلفبف فرتاد يف ٔشؽذ ؽ١ش

 :َشبطٓب ػٍ َٔزح 

 ادلبئ١خ اٌش٠بػ اإلراثخ ٚػ١ٍّبد ٚاٌشمٛق اٌصذٚع ٚعبػذد اٌغشث١خ ، ثبٌصؾشاء اٌصؾشا٠ٚخ ادلٕخفعبد *ؽفش

ب ٚأوضش٘ب اٌصؾشا٠ٚخ ادلٕخفعبد ٘زٖ ؽفش يف
 
 .ٚاخلبسعخ اٌمؽبسح ِٕخفعٟ ٚظٛؽ

 .اٌششل١خ ع١ٕبء ٚاٌصؾشاء ٚمشبي اٌغشث١خ اٌصؾشاء يف اٌش١ٍِخ اٌىضجبْ *رىْٛ

 اٌشٍِْخ ، ًزشوخ اٌىثجبْ رىٌّٓ ػٍَ اٌصسشاًّخ فزإثش ادلنبؼك يف رؼشّخ وؼبًِ رنشػ اٌشّبذ احلبظش اٌٌلذ يف اجلفبف * 

 اٌىثجبْ زبشن ًارببىبد األشىبي اٌشٍِْخ يف رىٌْ اٌشئْغِ اٌغجت اٌغشثْخ اٌشّبٌْخ اٌشّبذ ًرؼذ 

 

 

 َٓش انُٛم يف يصش
 .فٟ ِصش خجبل انجسش األمحشٚوبٔذ ِٕبثؼٗ فٟ رٌه اٌٛلذ رمزصش ػٍٝ ، بالزمنّالٌالثٔشأ ٔٙش ا١ًٌٕ أٚاخش ػصش ادل١ٛعني 

 أٚائً اٌجال٠غزٛعني ٔز١غخ حلشوبد أسظ١خ  يف ِٕٚبثغ ٘عجخ اٌجؾريادارصً ثبدلٕبثغ احلجش١خ، 

 وُ ٠6670ؼل ٔٙو ا١ًٌٕ ِٓ أؼٛي أٔٙبه اٌؼبمل ؽ١ش ٠جٍغ ؼٌٛٗ ِٓ اجلٕٛة ئىل اٌشّبي 

 % ِٓ َِبؽخ أفو٠م١ب.60حنٛ  أٞ، ١ٍِ2ْٛ وُ 2.9ٚديزل ٔٙو ا١ًٌٕ ٚهٚافلٖ كافً ؽٛض ا١ًٌٕ حنٛ 

         :ا١ًٌٕ ؽٛض ألغبَ

 .ف١ىزٛس٠ب حبريح يف ٠ٚصت ا١ًٌٕ ٔٙش ثذا٠خ وبعريا ٔٙش ٚميضً ٚأٌربد، ٚئدٚاسد ف١ىزٛس٠بحبريح :  االعزٛائ١خ ادلٕبثغ 

 ( اٌؼشة حبش ؛ اٌغضاي حبش ؛ اٌضساف حبش ؛ اجلجً حبش)  -: ِضً سٚافذ ف١ٗ ٚدنشٜ           انُٛم أػبيل     

 رعبه٠ٌ ِصو
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  االث١ط ٚا١ًٌٕ بغاٌغٛث جمّٛػخ

 أص١ٛث١ب دٚي ربٔب يف  حبريح ِٓ ١ِب٘ٗ ِؼظُ ٠غزّذ اٌزٜ األصسق ٚا١ًٌٕ اٌؼؽربح ٚ اٌغٛثبغ سٚافذ  ِٕٙب ٚرٕجغ

 ادلصت دٌٚخ ِصش ٚرؼذ سافذ، ثأٞ ٠ٍزمٝ أْ دْٚ ِٚصش اٌغٛداْ مشبي يف ا١ًٌٕ ٔٙش ف١ٗ دنشٜ:  األدٔٝ ا١ًٌٕ ٚادٜ

 يصش: يفَٓش انُٛم 
 %ِٓ ادلنبثغ االعزٌائْخ .16ِٓ ىعجخ احلجشخ ثْنّب ّأرِ % ِٓ ِْبه اٌنيش ِٓ سًافذه اٌمبدِخ 84ّأرِ  -1

 رصً ئٌْو ػرب األًدّخ اٌمبدِخ ِٓ اٌصسشاء اٌششلْخ ًجيشُ هنش اٌنًْ يف ِصش دًْ أْ ّزٍمَ أّخ ِْبه ثبعزثنبء اٌغٌْي  -2

 ادلنبثغ ػنذ اٌغبلؽخ األِؽبس ٌىّْبد رجؼب ألخشٍ عنخ ِٓ زٍ  ً سب ۳َ ٍِْبس 55‚5ّجٍغ ٔصْت ِصش اٌغنٌُ ِٓ ئّشاد هنش اٌنًْ -3

 وُ. 1537اٌجسش ادلزٌعػ دلغبفخ  يفززَ ِصجو د ِغ اٌغٌداْ ِصش ِٓ ٔمؽخ احلذً يفديزذ هنش اٌنًْ  -4

 ٠ز١ّض جمشاٖ ثزؼشعٗ يف ص١ٕبد ٚ رؼذ ص١ٕخ لٕب أورب ص١ٕخ مبغشٜ إٌٙش - ِصش: يفٚصف ٔٙش ا١ًٌٕ            

 ٠ظٙش يف لؽبػٗ اجلٕٛثٟ ِب ٠ؼشف ثبجلٕذي األٚي ثأعٛاْ اٌزٜ ٠زىْٛ ِٓ صخٛس ٔبس٠خ صٍجخ ٚٔزظ ػٓ ؽشوبد رصذع   

 جمّٛػخ ِٓ اٌصخٛس إٌبس٠خ اٌصٍجخ رؼرتض جمشٜ إٌٙش-: اجلندل                            

 .2ألف كم 31حنو :  مسبحته  ٔاد٘ انُٛم يف يصش

 .سعجيب هنش اٌنًْ ػٍَ خبٔجْو  ّزىٌْ ِٓ سًاعت ؼّْْخ  -1    :ِصو يفا١ًٌٕ  ثٛاكٞ اٌف١عٟأُ٘ فصبئص اًٌَٙ 

غختضفػاتدارػػطنػشطاعػإضؼػآخر،ػسغضغقػبذصلػرامػسؼػاضجظوبػوغتدعػسؼػاضذطالػوغصلػأشصؼػاتداعػضػػػ-2
 صم(.ػ3صمػوأشلػاتداعػضػػرظدػخاظقػاضدضدضظػذطالػأدوانػ)أشلػطنػػ25سؼػطحاسظظػبظؼػدوغفػ

ّشخغ رٌه اللرتاة رلشٍ اٌنًْ ِٓ  ثغجت ئىل اٌمبىشح محبدُ، خبصخ فَ اٌمؽبع ادلّزذ ِٓ صلغ اٌششلِّضداد ارغبػو غشة هنش اٌنًْ ِمبسٔخ جببٔجو  -3

 زبفبد اذلعجخ ششلًب شلب أدٍ ئىل رمؽغ اٌغيً اٌفْعَ ًظْمو ًاخزفبئو فَ ثؼط ادلٌاظغ.

 دلتاوى سهل إلً تتحول شاطئٌة مٌاه فً وتترسب النهر مصب عند تكونت فٌضٌة رواسب عن عبارة   دنزب انُٛم:

 . دمٌاط وفرع رشٌد فرع سوى منها ٌتبق لم للنهر فروع تخترقه

أشربػإضؼػطثضث،ػتػعػشطتػػرظدػظػطظػاضتغرعػذطالػزربػاضػاعرةػ)شربػػعظددؽذصلػػاضدضتاػذصلتبدوػ
صمػوتطتدػشاردتػػرضؼػطولػداحلػاضبحرػاضطتودطػطنػدؼلػاضطغظظػذرًشاػحتؼػػ23اضػظاطرػاضخغرغظ(ػبظحوػ

 .انٕاد٘ضؼف يسبزخ  2أنف كى 22ادلسبزخ رضٚذ يسبززٓب ػهٗ ػػػػػػاإلدصظدرغظػزرًبا.

تم تحمیل المراجعة من موقع مذكرات جاھزة للطباعة



EL SULTEN TETO                          KHALED KHAMES        9 
 

 رز١ّي ثٙب كٌزب ا١ًٌٕ: زٟاٌأُ٘ اٌظٛا٘و اجلغواف١خ 

ب )ك١ِبغ ٚهش١ل 
ا
 اٌجؾرياد اٌَبؽ١ٍخ(. –اٌَبؽً اٌلٌزبٜٚ  –ظٙٛه اٌَالؽف  –رز١ّي ثؼلح ظٛا٘و عغواف١خ أّ٘ٙب، فوػ

 ٌتفرع نهر النٌل إلى فرعٌه دمٌاط ورشٌد عند القناطر الخٌرٌة شمال غرب القاهرة.     فوػب ك١ِبغ ٚهش١ل: -6

 وُ ٚ٘ٛ أػٍٟ ِٕغٛثٌب ِٓ فشع سش١ذ ثٕؾٛ ِرت٠ٓ 545فشع د١ِبغ : ٠جٍغ ؼٌٛخ

 َ 025وُ اوضش ارغبػب ثٕؾٛ 532فشع سش١ذ : ؼٌٛٗ 

 ِٕخفط ميزذ ِٓ ششق ثٛسعؼ١ذ ؽىت غشة اإلعىٕذس٠خ، سٍِٟ: ٚ٘ٛ عبؽً عبؽً اٌذٌزب دم١ضاد

 ورأسػاضبرضس.صثرةػاضرؤوسػبػػطثلػرأسػدطغاطػ)ظتوءػدطغاط(ػػ-2تطرجػػاضواضح.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ-1

 .وأدصواضبحغراتػاضداحضغظػػطثلػبحغراتػاضبرضسػواضطظزضظػػ-4وجودػاضخضجانػػطثلػخضغبػأبوػشغر.ػػػ-3

 ِش٠ٛغ  –ادوٛ  –اٌربٌظ  –ادلٕضٌخ   ٘ٝٚ رمغ مشبي اٌذٌزب  اٌجؾرياد اٌغبؽ١ٍخ -4

 غصلػبحغرةػاضطظزضظػباضبحرػاضطتودطػوػاشزَٛ اجل١ًّطثلػػزااضبوازوتتصلػباضبحرػاضطتودطػبغتحاتػتدطؼػػػػ

 ثٕغبص : فزسخ رصم انجسش ثبنجسريح ٔرؼًم ػهٗ رجبدل ادلٛبِ ثًُٛٓب ْٔٗ ركٌٕ طجٛؼٛخ أٔ صُبػٛخ

 .طتصضظػحاسظػبػػوتحغطػ2صمػ1700:ػػطداحتػ   انفٕٛو يُخفض

 .اضجغرغظػاضؼضبظػصخورػسؽػواضرغاحػاضطائؽػواضظحتػاضباطظغظػاضطواطلػبوادطظػحغر:ػػتصوظػ

 .دوغفػبظؼػطحاسظظػزربػاضظغلػظؼرػطنػاضعربػإضؼ:ػػػطوشطػ

  لبسْٚ حبريح رشغٍٙب ِٕؽمخ اخفط رٛعذ ؽ١ش اٌغشثٟ اٌشّبي ثبجتبٖ ادلٕخفط لبع ٠ٕؾذس     1 اٌف١َٛ ِٕخفط

 -: ٌزٌه ٠ٛعف حبش ف١ٙب ميزذ اٌزٟ اٌالْ٘ٛ فزؾخ رمؽؼٙب عري٠خ ٘عجخ ا١ًٌٕ ٚادٜ ػٓ ادلٕخفط ٠فصً      2

 ٠ٛعف حبش ػرب ا١ٌٗ ا١ًٌٕ ٔمٍٙب ٔٙش٠خ لبػٗ سٚاعت أْ يف اٌصؾشا٠ٚخ ادلٕخفعبد ثبلٟ ػٓ ٠ز١ّض

 انصسشاء انغشثٛخ
 شىٍٙب ألشة ئىل ادلغزؽ١ً. يفرجذٚ  اٌشىً:  

 ِٓ اٌجؾش اٌّزٛعػ شّبالً، ؽزٝ ؽذٚد ِصش ِغ اٌغٛداْ عٕٛثًب، ِٚٓ ٚادٜ ا١ًٌٕ ششلًب ؽزٝ خػ اٌؾذٚد ِغ ١ٌج١ب فٝ اٌغشة. االيزذاد

 % ِٓ مجٍخ ِغبؽخ ِصش.68أٚ حنٛ  5أٌف وُ  680:    ادلغبؽخ
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 اٌغوث١خ ثبٌصؾواء اٌزعبه١َ٠خااللَبَ 

ػوتطلػاضداحضؽ،ػاضدؼلػذطااًلػغحدعاػاضرطضغظ،ػاضروادبػخاضؼػطنػصخريػدطحؼاػاضذطالػسؽػػػػ  ٘عجخ ِبهِو٠ىب
 .ودغوةػاضػطارةػطظخغضؽػجظوًباػغحدعاػاضدضومػطثلػاضطواضعػبطضػسؽػطباذرةػاضبحرػرضؼ

 .اجلنٌة يف اجلنٌثْخ ًاذلعجخ اٌشّبي يف  ِبسِشّىب ىعجخ ثني ِب اٌغشثْخ اٌصسشاء ًعػ شبزذ   اٌٍٛؽٝ اذلعجخ

 .ًِزمؽؼخ ِنسذسح حببفبد اٌنًْ ًادٍ ػٍَ اٌٍْجْخ. رؽً ادلصشّخ احلذًد خػ غشثًب حيذىب

 -:حيل٘ب ٚ اٌغوث١خ اٌصؾواء َِبؽخ صٍش رشغً     اجلٕٛث١خ اذلعجخ 

 اٌنًْ ًادٍ ششلب  -        ٌْجْب غشثب   -       ًاخلبسخخ اٌذاخٍخ دلنخفعِ اٌشّبٌْخ احلبفخ ذيبال          اٌغٌداْ ِغ احلذًد خػ خنٌثب

  متيزهب التي التضبريسية الظواهر أهم 

 اٌزالي ِٓ اٌؼل٠ل ثوٚى -2            اٌو١ٍِخ ٚاٌىضجبْ اٌفواشبد أزشبه -6

 :اٌَبؽٍٟ إٌؽبق(اٌىجري اجلٍف خج٘ع) اٌغوثٟ اجليء اهرفبع -4        ٚاخلبهعخ اٌلافٍخ ِٕقفط ٚعٛك -3
 ( ِو٠ٛغ ثال١ٍُ ٠ؼوف)  ؽزٝ ٘عجخ اٌغٍَٛ اإلعىٕذس٠خ٠ّزذ ِٓ غشة  عبؽٍٟرٕزٙٝ اٌصؾشاء اٌغشث١خ شّبالً ثٕطبق 

 :الغربية الصحراء على املطل السبحل مييز مب أهم

  ه١ٍِخ شٛاؼئ اِزلاك -2          (احلىّخ ٚهأً اٌعجؼخ، ٚهأً اٌوَٚ، ػٍُ) ٚاخلٍغبْ أهظ١خ هؤًٚ ظٙٛه -6

 .ِصو َِبؽخ مجٍخ ِٓ% 22 حنٛ أٚ  2وُ أٌف  224  ادلَبؽخ    انششقٛخ انصسشاء

 :اٌشول١خ ثبٌصؾواء اٌزعبه١َ٠خ االلَبَ

 .و1111ُ ػٍَ رضّذ دلغبفخ خنٌثًب  زذسثخ  سأط ززَ اٌغٌّظ خٍْح سأط ِٓ ديزذ انسبزم خط -1

 ادلشخبْٔخ ًاٌشؼبة ًاٌششًَ ًاخلٍدبْ االسظْخ اٌشؤًط ثٌخٌد ًّزّْض اٌششلِ اجلنٌة ضلٌ اٌغشثِ اٌشّبي ِٓ ػبَ ثشىً ًاالرببه ثبالعزمبِخ ًّزّْض

 اضدودانػطعػاضحدودػظػطظػحتؼػرضمػطردؼػوطنػاضعردشظػبػػدغاجظػوتػعػحتؼػجطدظػرأسػطنػغطتد

  غشثب األمحش اٌجسش ًخجبي ششلب اٌغبزً خػ ثني رمغ اٌغؽر ِغزٌّخ شجخ ِنبؼك   انسبزهٙ انسٓم

 .ًِفززبد سٍِْخ سًاعت ّغؽْو                                       ادلشرفؼخ اٌزالي ثؼط ثشًص ِغ ػبَ ثشىً عؽسيب ثبعزٌاء رزّْض 

 ٚأسرري٠ب اٌغٛداْ يف اٌششلٟ اجلٕٛة ئىل ػبَ ثشىً متزذ       األمحش انجسش خجبل
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 َ 2184ّؼذ خجبي اٌشبّت اػٍَ اٌمُّ اجلجٍْخ يف اٌصسشاء اٌششلْخ ًّجٍغ ؼٌٌو زٌاىل    

 -:خٌأجيب ػٍَ ًشبزذ اٌغبزٍِ اٌغيً ضلٌ ثشذح اجلجبي رنسذس 

 ًاجلّبي  ػٍُ أًدّخ ًِنيب اضلذاسىب ًشذح رلبسّيب ثمصش ًرزّْض األمحش اٌجسش ضلٌ ػذّذح اٌششلْخ أًدّخ     

 األعٌْؼِ ًادٍ ًِنيب اٌنًْ ًادٍ ثبرببه ًشبزذ ؼٌال ًاوثش اضلذاسا ألً ًرىٌْ اٌغشثْخ      

 اٌغذًد ثنبء ؼشّك ػٓ ِنيب ًاالعزفبدح اٌغٌْي ِْبه زدض ديىٓ 

ػٌعرف ب  ٌمتد إلى الغرب من جبال البحر األحمر  اذلضىب انُطبق

ػ.جظوباػاضرطضغظػاضطبابدةػعضبظػ                     شظاػثظغظػذطالػاضجغرغظػاضططازةػعضبظػ

  2وُ أٌف 60 ِٓ أوضو ١ٍٕبء عي٠وح شجخ َِبؽخ       سُٛبء خضٚشح شجّ

 :ٚ٘ٝ وربٜ رعبه١َ٠خ ٚؽلاد صالس ئىل رٕمَُ

  زرباػاضتغرغطظػذرقػحتؼػذرشاػرسحػطنػغطتدػػػػ: اٌشّبيل اٌغبزٍِ اٌغيً -أ       :الشمبيل النطبق -3

 ًادلغزنمؼبد اٌغجخبد أزشبس                      عؽسو  ًرذسج أجغبؼو                     اضلذاسه ًلٍخ اطلفبظو ة ٠ز١ّي

 ػشظِ ثشىً اٌربدًًّ حبريح اِزذاد األِؽبس دلْبه خضاْ رؼذ اٌيت اٌشٍِْخ اٌىثجبْ ًخٌد  

 ًادلغبسح احلالي خجً ِثً اٌمجبثْخ اٌزالي   

 ١ٍٕبء عي٠وح شجخ َِبؽخ ِٓ% 54 ٠شغً            سينبء يف األوسط اهلضىب النطبق -2

 اضطجطظػبؼضبظػاضجظوبؽػواضجزءػاضتغػػبؼضبظػاضذطاضؽػاضجزءػغطرف ػػػػاألطرافػطتراطؽػعضبؽػاضدطحػغبدوػ

  زلّذ سأط ػنذ ًلّزو ذيبال 29 ػشض دائشح ػنذ ِثٍث يف ديزذ          سينبء جنوة يف اجلبلي املثلث -1
 اضذطالػسؽػاضطجطظػعضبظػرنػسغرانػوادىػغغصضػػ  مم١يارٗ

 سغرانػوادىػددرػوادىػطثلػاألودغظػطنػرددػغػططػػ

 اضدوغسػخضغبػداحلػطوازاهػسؽػططتدػطتدعػدؼلػوعوػاضػاعػدؼلػوظحوػاضطػبظػخضغبػظحوػأرضظػتظحدرػ

ػم2642ػرنػارتغارؼاػوغزغدػاضجبضغظػاضػطمػارضؼػصاترغنػداظتػطثلػاضجبضغظػاضػطمػسغػػتظتذرػ
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 .ًاحملْؽبد ًاٌجسبس ٌٍمبساد ثبٌنغجخ ِنؽمخ أً دًٌخ ٌِلغ ىٌ       عغوايف ِٛلغ

 .اٌؽٌي ًخؽٌغ اٌؼشض ثذًائش حيذد                             فٍىٝ ِٛلغ

   لجً ًرٌه اٌزبيل، اٌفْعبْ ثذاّخ ززَ  فْعبٔو هنبّخ ِٓ ًشبزذ اٌنًْ ِْبه ِنغٌة فْيب ّنخفط اٌيت اٌفرتح ىِ                                           حتبه٠ك

 .اٌغذ ثجسريح اٌذائُ اٌزخضّٓ

 ًاإلسعبة ًاٌنسذ اٌنمً ػٍّْبد                رؼو٠خ                

 ًخصبئص ثو ِشد اٌزُ   اجلٌٌٌْخِ ًاٌزؽٌس األسظْخ اٌىشح ٔشأح ثذساعخ ّيزُ اٌزُ اٌؼٍُ ًىٌ  اجل١ٌٛٛع١ب ػٍُ

 ًرأسخييب ًأٌٔاػيب اٌصخٌس

 خنٌة ِٓ ًديزذ ًاٌغشة اٌششق ِٓ ػبٌْخ ًحيذىب زبفبد  اٌنًْ هنش خبٔيب ػٍَ شبزذ اٌيت اخلصجخ اٌفْعْخ األساظِ ثو ّمصذ                  ا١ًٌٕ ٚاكٜ

 .اٌمبىشح ئىل ِصش

 ظسٍخ، شبؼئْخ ِْبه يف ررتعت محٌٌخ ِٓ ثو ّأرِ دبب اٌنيش ِصت ػنذ رىٌٔذ فْعْخ سًاعت ػٓ ػجبسح                            كٌزب

 .دِْبغ ًفشع سشْذ فشع ٌٍنيش فشًع سبرتلو دٌزبًٍ عيً ئىل رزسٌي ثُ

 ئِب ًىَ اٌجسشّخ ادلبئْخ األزْبء رجبدي ئىل ئظبفخ ثْنيّب ادلْبه رجبدي ػٍَ ًرؼًّ ثبٌجسريح اٌجسش رصً فزسخ                      ثٛغبى

 اً اصؽنبػْخ ؼجْؼْخ

 صْفًب ًرب  شزبءً سؼجخ ًرجذً اٌجسش ِٓ أً اجلٌفْخ ادلْبه ِٓ لشذبب ٔزْدخ ثبألِالذ ثزشجؼيب رزّْض ِنخفعخ أسض ىِ ٍجقبد

 .اٌنجبربد ثؼط ذبب ًرنٌّ ٍِسْخ ِغؽسبد ئىل ًرزسٌي

  ًخٌدىب فَ رغججذ ًاٌيت اٌغبئذح، اٌشّبذ ارببه ِغ شبزذ ِب ًػبدح ِنسذسح، ًخٌأت زبدح لّخ راد ظْمخ ؼٌٌْخ وثجبْ ىِ         غوٚك

 .وُ 511 ضلٌ ؼٌٌو ّجٍغ اٌزٍ احملبسّك أثٌ غشد ًأوربىب
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 احلعبسح ادلصش٠خ ػٍٝ ِش اٌؼصٛس

ا٘زُ اإلٔغبْ ادلصشٞ ِٕز ػٙذ اٌفشاػٕخ ٚؽىت ا٢ْ ثذساعخ ادلٕبؿ دلب ٌٗ ِٓ رأصري ُِٙ ػٍٝ ِظب٘ش احل١بح 
 خبصخ ػ١ٍّبد اٌضساػخ ٚئلبِخ ادلٕبؼك اٌؼّشا١ٔخ.

ػوتأثغرعاػرضؼػحغاةػاإلظدانسؽػاضطصرػاضحدغثػاعتطتػاضدولػبإظذاءػطحطاتػاألرصادػاضجوغظػضدرادظػرظاصرػاضطظاخػ

 ِٕــــبؿ ِـــصو يفاٌؼـــــٛاًِ ادلــــإصوح 

 ( ػٍَ ادلرترجخ ِب اٌنزبئح)   ِصش خنٌة يف اٌغشؼبْ ِذاس ديش:  اٌفٍىِ ادلٌلغ

ػاحػػطصرػسؽػسصلػاضصغفػوػاديػذضكػاضؽػ............دتتطاطدػاضذطسػرضؽػجزءػصبغرػطنػط

ػ(ذطااًل.ػ30ـػػ18ػ)ػػ(اضصحراوي)اضجافػاضطدارىػتػعػطصرػسؽػاضظطاقػػ-1

ػذطاالػاضؽػظطاقػاضبحرػاضطتودطػػ30ررضػػدائرةتدخلػاضطظاطقػذطالػػ-2

ػصغغاػوػاالرتدالػسؽػاضربغعػوػاضخرغفػاضطاضغظػاضحرارةذتاءاػوػػباضدسؽءغتطغزػاضطظاخػاضطامػػ-3

  ًاٌْبثظ رأثرياً ًاظسبً ػٍِ ادلنبشّإثش ٌِلغ ِصش ثبٌنغجخ ٌٍّغؽسبد ادلبئْخ         اجلغوايف ادلٛلغ 

ػػواضغصضؽػاضغوطؽضغقػاضطدىػاضحرارىػػ-1ػػػػغداردػاضػربػطنػاضطدطحاتػاضطائغظػرضؼ: .1
 تؤثرػاضطدطحاتػاضطائغظػسؼػططدالتػاضرطوبظػاضظدبغظػ)ػصغفػ( -2

ػحغثػتزدادػسؽػاضطدنػاضداحضغظػوتػلػباالتجاهػظحوػاضداخلػ -3

ػ%ػسؽػأدوانػسؽػسصلػاضذتاء.19االدصظدرغظػرضؼػداحلػاضبحرػاضطتودطػتظخغضػػػ%ػسؼ69تبضغػاضرطوبظػ

 اثش ادلٌلغ ثبٌنغجخ ٌٍْبثظ ػٍِ ادلنبش ؟ٌٍْبثظ   ثبٌنغجخ ِصش ٌِلغ

ػ.واضصغفػاضربغع(ػػاضصحراوي)ػاضحارةػاضطوجاتػبدببػاضداخضغظػػسؽػاضحرارةػارتغاعػ .1
ػ.اضذتاءػسصلػاالتغظػطنػاضصحراءػاضباردةػاضطوجاتػبدببػاضداخضغظػسؽػاضحرارةػدرجاتػاظخغاضػ .2
ػاضداخضغظػاضطظاطقػسؽػطتطرسظػحرارةػدرجاتػوحدوثػواضغصضؽػاضغوطؽػاضحرارىػاضطدىػاتداعػ .3

ػ.اضحرارىػضضتطرفػتطرضًاػطصرػجؼاتػأصثرػاضطظغاػطدغظظػوتطدػواضصحراوغظ

 ِـــصش يف ادلٕــــبؿ
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ػاضضعطػطعػغتحدػحتؼػغطتدػواضذيػاضجظوبؽػظصغؼاػسؽػآدغاػسوقػاضجويػاضضعطػبحاضظػطصرػتأثرػػ-4
ػ.اضذطاضغظػاضرغاحػطظػػوتخرجػاألزورىػاضطرتغع

 تؤثر مظاهر السطح على المناخ وخاصة الحرارة والمطر           اٌغؽؼ ِظب٘ش

 اٌغؽر اً اٌزعبسّظ ػٍَ دسخخ احلشاسح ِبػذا ادلنبؼك اجلجٍْخ شادلصشّخ عيٍْخ  لٍٍْخ االسرفبع فال ّإث األساظِ أٚال  : احلـــــــــشاسح

 .األمطار وسقوط الرٌاح على المرتفعات اتجاه ٌؤثر         صب١ٔب  : األِؽـــــــبس

 عدم وجود مرتفعات على طول السواحل الشمالٌة لمصر ؟          :يب انُزبئح

 ًعمٌغ االِؽبس اٌشزٌّخ. رٌغً اٌشّبذ اٌشّبٌْخ ًاٌشّبٌْخ اٌغشثْخ ئىل اٌذاخً

 امتداد جبال البحر األحمر من الشمال إلى الجنوب بمحاذاة ساحل البحر  ؟         يب انُزبئح:

 ِنغ ًصٌي رأثرياد اٌجسش ٌٍّنبؼك اٌذاخٍْخ.

 العزٌاء اٌغؽر.        : ال ٌوجد تأثٌر لمظاهر السطح على األمطار فى مناخ الوادي والدلتا ؟       مب رفسش

 أغسطس(: –يوليو  –أحوال مصر املنبخية فى فصل الصيف )يونيو 

  ٌزؼبِذ اٌشّظ ػٍَ ِذاس اٌغشؼبْ           ؟ . ارتفاع الحرارة صٌفا علً مصر      . مب رفسش  احلشاسح 

 ُتعد المناطق الواقعة جنوب أسوان أكثر المناطق حرارة خالل فصل الصٌف ؟  :    مب رفسش

 ثؼذىب ػٓ ادلإثشاد اٌجسشّخ. ِذاس اٌغشؼبْ ًرؼبِذ اٌشّظ ػٍْيبِنؽمخ  يفٌٌلٌػيب 

 ؟بم تفسر : قلة درجات الحرارة فً الجهات الشمالٌة من مصر علً ساحل البحر المتوسط 

 اٌمشة ِٓ ادلإثشاد اٌجسشّخ .   -2ثؼذىب ػٓ خػ االعزٌاء ًِذاس اٌغشؼبْ.       -1

 ادلزٌعػ ًىِ سّبذ خبفخ ًٍِؽفخ ٌٍدٌ.ىجٌة اٌشّبذ اٌزدبسّخ اٌشّبٌْخ ِٓ اٌجسش  -2

 ثغجت اٌجؼذ ػٓ ادلغؽسبد ادلبئْخ  ؟    المناطق الداخلٌة فًخاصة  بم تفسر:  تنخفض درجات الحرارة لٌال

 ٔزْدخ السرفبػيب.؟   بم تفسر : انخفاض درجات الحرارة علً جبال البحر األحمر وجنوب سٌناء 
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 ؟ رزأصش ِصش ثٕٛػني ِٓ اٌعغػ اجلٛٞ ثغجت اسرفبع دسعخ احلشاسح             اٌعغػ اجلٛٞ ٚاٌش٠بػ  

ػاضضعطػاضجويػاضطرتغعػػسوقػاضبحرػاضطتودطػػ-2اضضعطػاضجويػاضطظخغضػسوقػاضغابسػػػػػػػػػػػػػ-1

 .اٌجسشًُّؽٍك ػٍْيب اذلٌاء شّبذ اٌشّبٌْخ صبت ِٓ اٌجسش ادلزٌعػ سّبذ خبفخ ًِؼزذٌخ ًٍِؽفخ ٌذسخخ احلشاسح ًىِ اٌ

 -: أ١ّ٘خ اٌش٠بػ اٌشّب١ٌخ* 
ػاضطظاطقػاضذطاضغظ.ػػػػػػ*ػتداردػرضؼػاضطالحظػاضظغضغظػخاصظػاضطراصبػاضذرارغظ.ػسؽ*ػتضطغفػاضحرارةػخاصظػ

 ؟  ال تسقط الرٌاح الشمالٌة أمطاراً فً فصل الصٌف رغم مرورها بمسطحات مائٌة      :  مب رفغش

 ِٓ ِنبؼك ألً زشاسح ئيل ِنبؼك أوثش زشاسح. رأرَألهنب 

 .ثغجت ىجٌة اٌشّبذ اٌزدبسّخ اجلبفخ          ردمػدػوطػاالططارػصغغًاػ؟                مب رفغش .

 ٔٛفّرب ( –اوزٛثو  –فصً اخلو٠ف ) ٍجزّرب  يف ادلٕبف١خاؽٛاي ِصو 

ؼذ فصً اخلش٠ف فصال  أزمب١ٌب  ثني اٌص١ف ٚاٌشزبء ؟      مب رفغش:  
ُ
٠ 

 ؽ١ش رزؼبِذ اٌشّظ ػٍٝ خػ االعزٛاء ٚرز١ّض دسعبد اٌؾشاسح ثبالػزذاي.

 فصً اٌشث١غ ِٓ اظطشاثبد ع٠ٛخ. فٟوّب ٠ؾذس  ِٕبخ٠ٟز١ّض فصً اٌخش٠ف ثؼذَ ٚعٛد رطشف 

 ادلزٛعػ اٌجؾش فٛق اٌغشث١خ ادلّؽشح٘جٛة اٌش٠بػ اٌشّب١ٌخ ٚاٌشّب١ٌخ  -ظغػ عٜٛ ِشرفغ عٕٛة اٌذٌزب 

 فصً اخلش٠ف خبصخ فٛق عجبي اٌجؾش األمحش ٚعجبي عٕٛة ع١ٕبء. يفلذ رغمػ األِؽبس 
ذصلػػاألودغظػاضجاسظػباضصحراءػاضذرشغظػودغظاءػسؼػسؽرادةػطاػتصونػززغرةػبحغثػتؤدىػإضؼػجرغانػاضطغاهػ

ػدغولػطتدسػظػضطدةػأغامػتدببػاضصثغرػطنػاآلثارػاضتدطغرغظ.

 فربا٠و ( –٠ٕب٠و  –فصً اٌشزبء ) ك٠َّرب  يف ادلٕبف١خاؽٛاي ِصو 

 ادلنبؼك اجلجٍْخ ًاٌذاخٍْخ ثغجت رؼبِذ اٌشّظ ػٍَ ِذاس اجلذٍ يفرنخفط دسخبد احلشاسح خبصخ 

 ؟      مب رفغش:
 
 اخنفبض دسعخ احلشاسح يف ثؼط ادلٕبؼك اٌذاخ١ٍخ مبصش شزبء

ػبطدعاػرنػاضطدطحاتػاضطائغظ.ػػ-2ػػػتطرضؼاػضؼبوبػرغاحػباردةػأثظاءػاضضغل.ػ-1

 (.اٌعغػ ادلشرفغ األصًسٍخنٌة غشة أًسًثب ) يف األؼٍنؽِفٌق خُضس أصًس ثبحملْػ  ادلشرفغاجلٌُ اٌعغػ  -1 رزأثش ِصش دبنبؼك 
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 ًذيبي ئفشّمْب ًشجو اجلضّشح اٌؼشثْخ ٔزْدخ اطلفبض دسخبد احلشاسح. ادلصشُظغػ خٌٍ ِشرفغ فٌق اٌْبثظ  -2

 ِغبساد ادلنخفعبد اجلٌّخ ثبٌجسش ادلزٌعػ ِٓ اٌغشة ئىل اٌششق لبدِخ ِٓ اٌعغػ ادلشرفغ األصًسٍ. -3

 -:ِصو ثٕٛػني ِٓ اٌو٠بػ ّ٘ب زأصو* ر

 اٌو٠بػ اٌشّب١ٌخ اٌزغبه٠خ -2 اٌو٠بػ اٌشّب١ٌخ اٌغوث١خ -6

رّش فٛق اٌجؾش  اٌزٟ* رٙت ٔز١غخ إٌّخفعبد اٌغ٠ٛخ 

 اٌّزٛعػ ٚشّبي ِصش.

* ِؾٍّخ ثجخبس اٌّبء رؤدٜ إٌٝ عمٛغ أِطبس غض٠شح 

 * رمً وٍّب ارغٕٙب عٕٛثبً.  خبصخ ػٍٝ إٌّبغك اٌشّب١ٌخ.

* س٠بػ ثبسدح ٚعبفخ رٙت ػٍٝ ِصش ؽزٝ ا١ٌّٕب 

عٕٛثبً ٚلذ ٠ؤدٜ ٘جٛثٙب إٌٝ أخفبض شذ٠ذ فٝ دسعخ 

اٌؾشاسح رغّٝ ثبٌّٛعبد اٌجبسدح ٚرٌه ٌمذِٚٙب ِٓ 

 آع١ب ٚأٚسٚثب. لبسرٟإٌّبغك اٌجبسدح فٝ 

ؼل فصً اٌشزبء فصً ٍمٛغ األِؽبه 
ُ
 ٌَٕٛٞا% ِٓ ادلؽو 90ِصو ؽ١ش ٠َمػ فالٌٗ حنٛ  يف اٌوئ٠َٟ١

      مب رفَو ..
ا
 ػٍٟ ِصو ؟ اٍمٛغ االِؽبه شزبء

تػلػاالططارػصضطاػاتجؼظاػطنػاضذطالػاضؽػػػ-ػبدببػاضطظخغضاتػاضجوغظػاضػادطظػطعػاضرغاحػاضذطاضغظػاضعربغظ
ػاضطػبظػواضدوغسػطػارظظػبداحلػاضبحرػاضطتودط.ػوخضغجؽتػلػاألططارػرضؼػداحلػاضبحرػاألحطرػػاضجظوبػ.

 ِب٠ٛ(: –ئثش٠ً  –فصً اٌشث١غ )ِبسط  يفأؽٛاي ِصش ادلٕبخ١خ 

 اثشًّ ًِبٌّ. شيشُّغٌد اٌذفء خبصخ خالي  -رشرفغ دسخخ احلشاسح رذسجيْبً ِغ ثذاّخ فصً اٌشثْغ

 اهرفبع كهعخ احلواهح ثشىً وجري يف فصً اٌوث١غ ٌؼلح أ٠بَ ؟ -مب رفَو:          

ػرغاحػاضخطادغنػاضحارة.ظتغجظػطرورػطظخغضاتػجوغظػتجذبػاضغؼاػ

 ًارببىيب.يف ٌِلؼيب ٌزؼشض اٌجالد دلنخفعبد خٌّخ سبزٍ   اجلٌُفصً اٌشثْغ فصً ادلنبش ادلزغري ِٓ ٔبزْخ اٌعغػ 

 فصً اٌوث١غ ّ٘ب: يفرزؼوض ِصو ٌٕٛػني ِٓ اٌو٠بػ 

 ه٠بػ اخلّبٍني -2 اٌو٠بػ اٌشّب١ٌخ -6

* تهب على معظم أنحاء مصر نتٌجة 
نطاق الضغط المرتفع تحرك الرٌاح من 

فوق البحر المتوسط إلى نطاق الضغط 
 المنخفض فوق الٌابس.

* رٌاح محلٌة محملة بالرمال واألتربة تهب من الجهات 
الصحراوٌة الجنوبٌة على شمال مصر خالل فصل الربٌع وتأتى فى 

 أٌام 3ـ  2شكل موجات تتراوح كل منها من 

 الرمال واألتربة.رٌاح حارة وجافة محملة بكمٌات ضخمة من 
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 فصً اٌشثْغ خالي شيش ِبسط ًخبصخ ػٍَ اٌغبزً اٌشّبيل. يفلذ رغمػ األِؽبس 

 لذ رىٌْ غضّشح ّصبزجيب ػٌاص  سػذّخ ًلذ رغمػ أِؽبس فدبئْخ ػٍَ خجبي خنٌة عْنبء ًاٌصسشاء اٌششلْخ.

 ه٠بػ اخلّبٍني ظبهح ثبإلَٔبْ ٚإٌجبد ؽ١ش:

ػتدببػأضرارًاػباضعظػباضظباتاتػواألذجار.ػ-ػػػػػػػػػػػػتدببػأطراضػاضرطدػوضغقػاضتظغسػواالظغضوظزاػػ-

 

 

 

 ػجبهح ػٓ َِبؽخ ِٓ ٍؽؼ األهض رزشبثٗ يف ػٕبصو٘ب ادلٕبف١خ ادلقزٍفخ   :   اإلل١ٍُ ادلٕبفٟ

 اقهٛى انجسش ادلزٕسط
ديزل ػٍٝ ؼٛي اٌَبؽً  ادلٛلغ

اٌشّبيل دلصو ِٓ هفؼ شولب 
ِٓ اٌشّبي ٚؽىت اٌٍََٛ غوثب 

 ِل٠ٕخ ؼٕؽب ٌٍغٕٛة ؽىت

اػزلاي ادلٕبؿ ؼٛي اٌؼبَ  اخلصبئص ادلٕبف١خ
ٍمٛغ االِؽبه  0لٍٗ ادللٜ احلواهٜ  0

اٌشز٠ٛخ ٚاوضو ادللْ اِؽبها ِل٠ٕٗ 
رورفغ اٌوؼٛثخ يف اجلٛ فبصخ  0االٍىٕله٠خ  

بء ثَجت ئؼالٌٗ ػٍٝ اٌجؾو يف فصً اٌشز
 ادلزٍٛػ

 ِؽوٚػ ِوٍٝادللْ 

 هش١ل - اإلٍىٕله٠خ

  ثٛهٍؼ١ل - ك١ِبغ

 ؼٕؽب - هفؼ - اٌؼو٠ش

 اٌش١ـ وفو -

 
 انصسشأ٘قهٛى شجّ اال

ديزل يف اجلٕٛة ِٓ ئل١ٍُ شجخ :  ادلٛلغ
ِل٠ٕخ  اٌجؾو ادلزٍٛػ ؽىت كائوح ػوض

عٕٛة اٌلٌزب  -:  ٠شًّ - ذيبال  28 ادل١ٕب 
ِٕبؼك ٚاٍؼخ ِٓ اٌصؾواء اٌغوث١خ  -

 ٚاٌصؾواء اٌشول١خ
ٍٛاؽً ١ٍٕبء ػٍٝ ف١ٍغٟ ا٠ٌٌَٛ 

 ٚاٌؼمجخ

: اهرفبع  اخلصبئص ادلٕبف١خ
احلواهح ص١فب ٚاخنفبظٙب 
 0شزبءا ارَبع ادللٜ احلواهٜ 

 لٍٗ ٍمٛغ االِؽبه

رمً َٔجخ اٌوؼٛثخ إٌَج١خ -
 شزبء ٚرورفغ ص١فب

ادللْ 
اٌمب٘وح 
ا٠ٌٌَٛ 

شجني اٌىَٛ 
ثىن ٠ٍٛف 

اٌف١َٛ 
 اٌجب٠ٚؽٝ

 ادلٕبف١خ ١ٌُباألل
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 قهٛى انصسشأ٘اال
 

 إقهٛى ادلشرفؼبد

 خ ٔأثشْب ػهٙ يصشانزغرياد ادلُبخٛ
افزالف فٝ األؽٛاي ادلٕبف١خ ادلؼزبكح اٌزٟ مت١ي ِىبْ ِب ػٍٝ ٍؽؼ األهض ٚرإكٜ   اٌزغري ادلٕبفٟ:

 اٌزغرياد ادلٕبف١خ ػٍٝ ادللٜ اٌؽ٠ًٛ ئىل رأصرياد ٘بئٍخ ػٍٝ األٔظّخ احل٠ٛ١خ اٌؽج١ؼ١خ.

٠ي٠ل فٝ َٔجخ روو١ي اٌغبىاد ادلزٌٛلح ػٓ ػ١ٍّبد االؽرتاق فٝ اٌغالف اجلٛٞ    أٍجبة اٌزغري ادلٕبؿ
 .ٚفٍٛهٚووثْٛ اٌىٍٛه غبىاد ٚرلّٛػخ ، اٌىوثْٛ أو١َل صبٟٔ اٌغبىاد ٘نٖ ِٓ ثَجت األٔشؽخ اٌجشو٠خ.

فئَّ يٍ انضشٔس٘ رقذٚش يذٖ رؼذ ظبْشح انزغرياد ادلُبخٛخ ظبْشح ػبدلٛخ إال أٌ رأثريارٓب زلهٛخ ٔنزا 
 رأثش يصش ثٓب

 

 ا٢صبه اٌٍَج١خ ٌٍزغرياد ادلٕبف١خ
 (  رأصري اٌزغرياد ادلٕبخ١خ ػٍٟ ) ادل١بٖ اٌؼزثخ ٚادلبحلخ (0) 
ػ.واضجظوبؽػاضذطاضؽاضػطبغنػػسؽارتغاعػططدالتػدرجاتػاضحرارةػشدػغؤدىػإضؼػاظصؼارػاضجضغدػػ-1

اضبحارػواضطحغطاتػغؤديػضعرقػطداحاتػوادطظػطنػاضدواحلػاضذطاضغظػاضطصرغظػػسؽارتغاعػطظدوبػاضطغاهػػ-2
ػوأجزاءػطنػاضدضتا.

كائوح ػوض ِل٠ٕخ  ادلٛلغ :
ادل١ٕب ٚؽىت احللٚك ادلصو٠خ 

اٌَٛكا١ٔخ عٕٛثبا ٠ٚعُ 
اجليء اجلٕٛثٟ ِٓ اٌصؾواء 
 اٌشول١خ ٚاٌصؾواء اٌغوث١خ.

اهرفبع احلواهح ص١فب  : اخلصبئص ادلٕبف١خ
ثبهك يف إٌٙبه ٚشل٠ل  ا   ٚاخنفبظٙب شزبء

) ادلٕبؿ اٌمبهٞ ( / ارَبع ادللٜ  اٌربٚكح ١ٌال
احلواهٜ /ٔلهٖ ٍمٛغ االِؽبه/اخنفبض 

 اٌوؼٛثخ إٌَج١خ ؼٛاي اٌؼبَ

أ١ٍٛغ   ادللْ:
 ـ ٍٛ٘بط

 ـ لٕب ـ األلصو
ـ أٍٛاْ 
 اٌمصري

 ـ اخلبهعخ

: ٠شًّ ٘نا  ادلٛلغ
اإلل١ٍُ عجبي عٕٛة 
١ٍٕبء ٚعجبي اٌجؾو 

 األمحو.

 60: رمً كهعٗ احلواهح مبب ال ٠مً ػٓ  اخلصبئص ادلٕبف١خ
كهعبد ص١فب ٚشزبء ِمبهٔخ ثبدلٕبؼك اٌَبؽ١ٍخ اجملبٚهح 
ذلب/ رَمػ االِؽبه فٝ اٌشزبء ٚرمً فٝ اٌص١ف/ رَمػ 
اِؽبه هػل٠ٗ ػٍٝ ١٘ئٗ ١ٍٛي فٝ اخلو٠ف ٚاٌوث١غ/ 

 ؽبه غي٠وٖ ػٍٝ عجً ػٍجٗٚاِ

: ِل٠ٕخ ادللْ 
 ٍبٔذ وبرو٠ٓ
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ظؼرػػظػصػصطغاتػاضطغاهػخاصظػسؼػوباضتاضؽزغادةػدرجظػاضحرارةػدوفػتؤدىػإضؼػزغادةػططدالتػاضتبخرػػ-3
ػتعغرػططدالتػوأطاصنػدػوطػاألططارػوطوادمػدػوطؼا.ػ-4اضظغل.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  (  رأصري اٌزغرياد ادلٕبخ١خ ػٍٟ ) صؾخ اإلٔغبْ (5)
ػؼػضرباتػاضذطس.غؤدىػارتغاعػدرجظػاضحرارةػإضؼػاظتذارػبطضػاألطراضػاضخطغرةػصاضطالرغاػودرطانػاضجضدػباإلضاسظػإضػ-1

ػتظػلػاضطدغدػطنػاألطراض.ػاضتؽضضطظاخػتأثغرػصبغرػرضؼػزغادةػططدالتػتصاثرػاضحذراتػػ-2

 (  رأصري اٌزغرياد ادلٕبخ١خ ػٍٟ ) اٌغ١بؽخ (3) 
ػزغادةػاألتربظػاضطاضػظػواضرطوبظػططاػغؤدىػإضؼػزغادةػتضوثػاضؼواءػوغػضلػطنػرددػاضدغاحػػ-1

ػ.اضذطاضؽاضرطضغظػخاصظػرضؼػطولػاضداحلػاختغاءػشطاراتػطنػاضذواطئػػ-2

 .اٌغْبزِرإثش دسخبد احلشاسح ادلشرفؼخ ئىل فمذاْ اٌشؼبة ادلشخبْٔخ ألٌٌاهنب ادلّْضح شلب ّفمذ شٌاؼئ اٌجسش األمحش أىُ ػٌاًِ اجلزة 

  (  رأصري اٌزغرياد ادلٕبخ١خ ػٍٟ ) اٌضساػخ (4) 
تحتاجػإضؼػدرجاتػحرارةػطظخغضظػشدػغػابضػػارتغاعػسؼػػاضتؽإظتاجغظػبطضػاضطحاصغلػاضذتوغظػػسؽاظخغاضػػ-1

ػإظتاجغظػبطضػاضطحاصغلػاضصغغغظ.

ػضطواجؼظػدرجاتػاضحرارةػاضطرتغطظ.ػاضريػطغاهغؤدىػارتغاعػدرجاتػاضحرارةػإضؼػاضحاجظػضطزغدػطنػػ-2

ػغؤدىػارتغاعػدرجاتػاضحرارةػإضؼػتبخرػاضطغاهػطنػاضتربظػاضزرارغظػوزغادةػططدالتػاضتصحر.ػ-3

ػ

ػ

 

 اٌرتثخ. إٌجبد اٌؽج١ؼٟ ٠ّٕٛ كْٚ رلفً اإلَٔبْ يف ىهاػزٗ ٔز١غخ ٌزفبػً ػٕبصو ادلٕبؿ ادلقزٍفخ ِغ

 انطجٛؼٙانُجبد  يفانؼٕايم ادلؤثشح 
 

    األمطار               الرٌاح                                الحرارة         

 

 

 اٌؽج١ؼٟ إٌجبد
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 يصش رٕصٚغ انُجبد انطجٛؼٙ يف
 اٌٛادٞ ٚاٌذٌزب ِٕٚخفط اٌف١َٛ :  يف أٚال : إٌجبد اٌؽج١ؼٟ

 جمبسٜ ٔٙش ا١ًٌٕ ِضً ٚسد ا١ًٌٕ   ٠ّٕٛ إٌجبد اٌؽج١ؼٟ ػٍٝ

 ٖشٛاؼئ اٌرتع ٚادلصبسف ِضً اٌىبفٛس ٚاٌزٛد ٚاجل١ّض ٔظشا ٌزٛافش ادل١ب 

  رٕزشش إٌجبربد ٚاحلشبئش يف ِٕبؼك اٌرباسٞ مشبي اٌذٌزب 
 ٚاٌشغش٠خ. اصاٌخ ِغبؽبد وج١شح ِٓ إٌجبد اٌطج١ؼٟ فٟ اٌٛادٞ ٚاٌذٌزب ؟  ٌزؾً ِؾٍٙب اٌضساػبد اٌؾم١ٍخ  ثُ رفغش

 اٌصؾبسٜ ادلصش٠خ : يف صب١ٔب : إٌجبد اٌؽج١ؼٟ

ٟرّٕٛ اٌؼذ٠ذ ِٓ إٌجبربد اٌصؾشا٠ٚخ يف اٌصؾبسٜ ثغجت رٛافش ػٛاًِ إٌّٛ إٌجبر 

 شجخ عض٠شٖ ع١ٕبء  يف إٌجبد اٌؽج١ؼٟ -أ

 ؛ انشٛر ؛  م: يهٕذ ؛ ادلبجنشٔفيث يف شجخ خضٚشح سُٛبء رُزشش انؼذٚذ يٍ األَٕاع انُجبرٛخ ٔاألػشبة 

 ثؼض انُجبربد انؼشجٛخ انفقريح ٔثّثسجت ضٛقخ ٔفقش انرتثخ  َجبرٙ= سبزم خهٛح انؼقجخ فقري 

 يف اٌصؾشاء اٌششل١خ : إٌجبد اٌؽج١ؼٟ -ة

  انطجٛخ يثم انغشقذ ٔشدرياد ادلبجنشٔفرُزشش انؼذٚذ يٍ انُجبربد ٔاألػشبة 

  أشدبس يثم انسُط ٓبيُسذسارثٛئخ يزًٛضح رًُٕ فٕق  انششقٙيُطقخ خجم ػهجخ يف اقصٗ اجلُٕة 

  يف اٌصؾشاء اٌغشث١خ : إٌجبد اٌؽج١ؼٟ -ط

ٛقهخ ادلٛبِ ؛ اَزشبس انرتثخ انشيهٛخ -فقريح يف انُجبد انطجٛؼٙ ثسجت : خرؼذ انصسشاء انغشث 

 ٍرًُٕ ثٓب أشدبس انزني ٔانضٚزٌٕ األثم ٔانسُط ٔانُخٛم ٔغريْب  ْبأشدبس أْىي 

 يف ِصش احل١ٛأبد ٚاٌؽ١ٛس

 ( األزٛبء انجسشٚخ:1)  ٔيٍ أًْٓب: يصش يف انطٕٛس احلٕٛاَبد ٔ يٍ انؼذٚذ رُزشش

 رضد٘ش اٌىبئٕبد اٌجؾش٠خ ِٓ أمسبن ٚصذ١٠بد ٚأؽ١بء أخشٜ ثبٌجؾش األمحش .. مب رفغش ؟ 
ػاظتذارػاضذطابػاضطرجاظغظػ-2ػػػػػػػػػػػػػػػػػدفءػاضطغاهػوصغائؼاػ.ػػػػػػ-1ج/ػػ
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رٕخذ إَٔاع سلزهفخ يٍ احلٕٛاَبد انربٚخ يف يصش ٔانزٙ رزكٛف يغ انظشٔف  :احلٕٛاَبد انربٚخ( 2)
 اجلًبل ٔانسالزف انربٚخ ٔاجلشثٕع ٔانغضال ٔانٕػم ٔانزئبة ٔانثؼبنت:  يُٓبادلُبخٛخ انسبئذح 

 رؼذ ِصش أؽذ ادلغبساد ادلّٙخ ٌٍؽ١ٛس ادلٙبعشح خبصخ يف فصً اٌشزبء. :  ( اٌؽ١ٛس3) 

٠جٍغ ػذد اٌؽ١ٛس ادلٙبعشح ئ١ٌٙب لشاثخ ادل١ٍْٛ ؼبئش ِٓ أٔٛاع خمزٍفخ ٠زّشوض ِؼظّٙب ثبٌغٛاؽً 
 اٌشّب١ٌخ خبصخ ِٕبؼك اٌجؾرياد اٌشّب١ٌخ ... ِب إٌزبئظ ؟

اضدروةػضجطلػتضكػاضطظاطقػطحطغاتػطبغطغظػتحتػإذرافػاضحصوطظػػادىػاضؼػػدسعػاضطظظطاتػاضطاضطغظػإضؽ
ػصطاػوجدػطغورػأخرىػسؽػطصرػطثلػاضظدورػواضحطامػاضجبضؽ.ػػػػػ--ػػاضطصرغظ.

 .. االهمية االقتصبدية للنببت الطبيعي يف مصر ؟   مب تفسر
ػػ-اظػػطتطددػاألظواعػوتتطثلػأعطغتػػسؽػ:ػاضطصرغظػإالرزمػاضغػرػاضظباتؽػباضصحارىػ

ػاضررؽػخاصظػسؼػذطالػدغظاءػواضداحلػاضذطاضؽػغطتطدػرضؼػاضصثغرػطظػػسؽػ-1

ػوزغرعاػػتوجدػأظواعػظباتغظػذاتػشغطظػرالجغظػطثلػظباتػاضذغحػواضحرجلػواضحضغاػ-2

ضطحطغاتػضضحغاظػرضغؼاػطنػتطدػبطضػاضطظاطقػاضطبغطغظػطزاراتػدغاحغظػظظراػضظدرتؼاػأشغطتػاضطدغدػطنػاػ-3
ػاضزراظغقػ(ػضحطاغظػاضظباتاتػواضطغورػ–اضتدعورػطثلػطحطغظػ)ػراسػطحطدػ

 ِصو يف اٌؽج١ؼ١خ احمل١ّبد

اٌغبزٍْخ أً اٌذاخٍْخ رزّْض دبب رعّو ِٓ وبئنبد زْخ ٔجبربد أً زٌْأبد أً أمسبن  ادلْبهىِ ِغبزخ ِٓ األسض أً  -احملّْخ اٌؽجْؼْخ:

 أً ظٌاىش ؼجْؼْخ راد لّْخ ثمبفْخ أً ػٍّْخ أً عْبزْخ أً مجبٌْخ.

 ٠صذس ثزؾذ٠ذ٘ب لشاس ِٓ سئ١ظ ِغٍظ اٌٛصساء ثٕبء ػٍٟ الزشاػ عٙبص شئْٛ اٌج١ئخ.

ػ%ػطنػجطضظػطداحظػطصر.ػ15زغدػطداحتؼاػرضؽػطحطغظػت30بضغػرددػاضطحطغاتػاضطبغطغظػسؽػطصرػ

  -أهداف احملمية الطبيعية :
 صْٛ ٚؽّب٠خ اٌؾ١بح اٌجش٠خ ٚإٌجبر١خ ٚاٌؾ١ٛا١ٔخ        -1

 ؽّب٠خ اٌزى٠ٕٛبد اٌغ١ٌٛٛع١خ ٚاٌؾفش٠بد اٌمذ٠ّخ  -2

 ٚاٌشصذ اٌج١ئٟ ٌٙزٖ إٌّبغك غ١ش اٌّزىشسح اٌؼٍّٟرشغ١غ ثشاِظ اٌجؾش  -3

 اٌطج١ؼٟ ٚاٌجششٜ  اٌج١ئٟ ٌٍؾفبظ ػٍٝ اإلسسٔشش اٌٛػٝ  -4

 رطج١ك اٌمبْٔٛ ٌٍّؾبفظخ ػٍٝ اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ  -5
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 َٕاع احملًٛبد انطجٛؼٛخ يف يصش أ

 حم١ّخ اٌغبثخ ادلزؾغشح : حم١ّبد ع١ٌٛٛع١خ ِضً                  سأط حمّذ :  حم١ّخ رشاس ؼج١ؼٟ ِضً

 اٌج١عبءحم١ّخ اٌصؾشاء  : حم١ّبد صؾشا٠ٚخ ِضً

 حم١ّخ ٔجك : حم١ّبد ِزؼذدح ِضً         حم١ّخ اٌربٌظ   : حم١ّبد حبش٠خ أٚ اسض سؼجخ ِضً

 ١ك ٚعجخخ اٌربد٠ًٚٔحم١ّخ اٌضسا : حم١ّبد أسض سؼجخ ِٚؼضي ؼج١ؼٟ ٌٍؽ١ٛس ِضً

 

 انثبنثخ انٕزذحيفبْٛى 

 ادلصؽٍؼ ادلفَٙٛ
 صِنْخ ؼٌٍّخ. زبٌخ اجلٌ ِٓ زشاسح ًظغػ خٌُ ًسّبذ ًأِؽبس يف فرتح ِٕبؿ

 اٌفشق ثني أػٍِ دسخخ زشاسح ًأدِٔ دسخخ زشاسح خالي اٌٌَْ اٌٌازذ. ادللٞ ا١ٌِٟٛ

 اٌفشق ثني ِزٌعػ دسخخ احلشاسح ألزذ شيٌس اٌغنخ ًِزٌعػ دسخخ احلشاسح ألثشد شيٌس اٌغنخ دلنؽمخ ِب. ادللٞ إٌَٛٞ

 دسخبد احلشاسح ثني اٌٍِ ًاٌنيبس ألثشد شيٌس اٌغنخ دلنؽمخ ِب.ِنبش ادلنبؼك اٌذاخٍْخ ًّزص  ثبٌزفبًد اٌىجري يف  ِٕبؿ لبهٞ

 سّبذ زلٍْخ زلٍّخ ثبٌشِبي ًاألرشثخ صبت ِٓ اجليبد اٌصسشاًّخ اجلنٌثْخ ػٍِ ذيبي ِصش خالي فصً اٌشثْغ. ه٠بػ اخلّبٍني

 ػنذ ٔفظ دسخخ احلشاسح. أْ ّزشجغ ذبب اذلٌاء ديىٓ  اٌيتاذلٌاء ئىل وّْخ خببس ادلبء  يفوّْخ خببس ادلبء ادلٌخٌدح  هؼٛثخ َٔج١خ

 ِغبزخ ِٓ عؽر األسض رشبثو يف ػنبصشىب ادلنبخْخ ادلخزٍفخ. ئل١ٍُ ِٕبفٟ

رغرياد 
 ِٕبف١خ

اخزالي يف األزٌاي ادلنبخْخ ادلؼزبدح وبحلشاسح ًاٌشّبذ ًاألِؽبس اٌيت شبْض ِىبْ ِب ػٍِ عؽر األسض ًرإدُ ػٍِ 

 ىبئٍخ ػٍِ األٔظّخ احلٌّْخ اٌؽجْؼْخ.ادلذُ اٌؽًٌّ ػٍِ رأثرياد 

 اٌنجبد اٌزُ ّنٌّ دًْ رذخً اإلٔغبْ ٔزْدخ ٌزفبػً ػنبصش ادلنبش ادلخزٍفخ ِغ اٌرتثخ ٔجبد ؼج١ؼٟ

زل١ّبد 
 ؼج١ؼ١خ

اٌغبزٍْخ أً اٌذاخٍْخ رزّْض دبب رعّو ِٓ وبئنبد زْخ ٔجبربد أً زٌْأبد أً امسبن أً ظٌاىش  ادلْبهِغبزخ ِٓ األسض أً 

ًّصذس ثزسذّذىب لشاس ِٓ سئْظ رلٍظ اٌٌصساء ثنبء ػٍِ الرتاذ خيبص  فْخ أً ػٍّْخ أً عْبزْخ ؼجْؼْخ راد لّْخ ثمب

 شئٌْ دبدٍظ اٌٌصساء.
 

تم تحمیل المراجعة من موقع مذكرات جاھزة للطباعة



EL SULTEN TETO                          KHALED KHAMES        23 
 

 

 االر١خ ...؟اوزت ِب رشري ا١ٌخ وً ػجبهح ِٓ اٌؼجبهاد 

 ِٓ فشٚع اٌغغشاف١ب اٌجشش٠خ ٠ٙزُ ثذساعخ االٔشطخ االلزصبد٠خ وبٌضساػخ ٚ اٌشػٟ ٚ اٌزؼذ٠ٓ ٚ اٌطبلخ ٚ اٌصٕبػخ  -1

ػٍُ االشىبي االسظ١خ ٚ ٠ٙزُ ثذساعخ اشىبي عطؼ االسض ٚ اٌؼٛاًِ اٌزٟ شىٍٙب . -2

فٟ اٌّبظٟ . فشع ِٓ اٌغغشاف١ب ٚ ٠ٙزُ ثذساعخ اٌظب٘شاد اٌطج١ؼ١خ ٚ اٌجشش٠خ -3

رؤصش فٟ صؾخ االٔغبْ . اٌزٟفشع ِٓ فشٚع اٌغغشاف١ب ٠ٙزُ ثذساعخ اٌؼٛاًِ اٌج١ئ١خ ٚ اٌجشش٠خ  -4

 ػٍُ ٠ٙزُ ثذساعخ اعجبة ؽذٚس اٌغش٠ّخ ٚ سثطٙب ثبٌؼٛاًِ االلزصبد٠خ ٚ االعزّبػ١خ ٌىً إل١ٍُ  -5

١ؼ اٌظٛا٘ش اٌطج١ؼ١خ ٚ اٌجشش٠خ ٚ ِمب١٠ظ ذ ثغغُ اٌطبئشح ٚ رٛظٌزمبغٙب ثٛاعطخ وب١ِشاد خبصخ رضجصٛس ٠زُ ا -6

 سعّٙب وج١شح .

اٌؾصٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ٚ اٌج١بٔبد ػٓ اٌظٛا٘ش ثٛاعطخ ِغزشؼشاد أٚ وب١ِشاد ِضجزخ فٟ االلّبس اٌصٕبػ١خ  -7

١بٔبد ٔظبَ ِؼٍِٛبرٟ صُّ إلدخبي ٚ رخض٠ٓ ٚ ِؼبٌغخ ٚ رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد اٌغغشاف١خ إلٔشبء رمبس٠ش ٚ خشائػ ٚ لٛاػذ ث -8

  ٔظبَ ٠شثػ ث١ٓ االلّبس اٌصٕبػ١خ ٚ أعٙضح اعزمجبي أسظ١خ ٚ ٠ضٚد ِغزخذِٗ ثّؼٍِٛبد دل١مخ ػٓ ِٛالغ االِبوٓ -9

 ِب ادلمصٛك ثىً ِٓ ......؟

 اٌغغشاف١خ اٌطج١ؼ١خ .  -3             اٌغغشاف١خ اٌجشش٠خ . -2                   ػٍُ اٌغغشاف١ب . -1

 مب رفَو ........؟

 رمغ١ُ اٌغغشاف١ب اٌٝ ػذح فشٚع -1

 ا١ّ٘خ االعزشؼبس ػٓ ثؼذ فٟ اٌغغشاف١ب -2

 ـ  أ١ّ٘خ دساعخ ػٍُ اٌغغشاف١ب؟3

 :ِٓ  وً االعزشؼبس ِٓ ثؼذ ٚ ػاللخ ٔٛع ٚظؼ     

 اٌذساعبد اٌج١ئ١خ -3              اٌؼغىشٞاٌّغبي  -2اٌذساعبد إٌّبخ١خ                     -1
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 األٚي: اخرت اإلعبثخ اٌصؾ١ؾخ:اٌغإاي 
 الركن ................. من قارة أفرٌقٌا. فًتقع مصر  -1

 (الغربً/ الجنوب  الشرقً الجنوبً/  الغربً/ الشمال  الشرقً)الشمال                                   

 .................شماالً فإنك بذلك تقترب من حدود مصر  11إذا كنت تقف عند دائرة عرض  -2

 )الشمالٌة / الجنوبٌة / الشرقٌة / الغربٌة(                                                                     

 )الشمالٌة / الجنوبٌة / الشرقٌة / الغربٌة(              الحدود ....... هًأطول الحدود البرٌة لمصر  -3

 ................. أكثر الحدود تعرًضا للمخاطر األمنٌة.تعد حدود مصر  -4

 )الشمالٌة / الجنوبٌة / الشرقٌة / الغربٌة(                                                                       

 (22 – 21 – 33 – 26)     و .......... شرًقا تقرًٌبا.  25تقع مصر بٌن خطى طول  -5

 الممتد من السلوم حتى ...... الشمالًقطاعها  باستثناءخط مستقٌم  فًود مصر الغربٌة تسٌر حد -6

 )منخفض واحة الفرافرة / منخفض القطارة / منخفض واحة سٌوة / منخفض واحة البحرٌة(                  

 : ظغ وٍّٗ ) صؼ ( اٚ ) خؽب ( ِغ روش اٌغجت فٝ احلبٌزنياٌضبٟٔاٌغإاي 
 ( )                             العربً% من مساحة الوطن 3تبلغ مساحة مصر نحو  -1

 (         )                خطوط من خطوط الطول 12درجة عرضٌة، و  11تقع مصر على نحو  -2

 (      )         البحر المتوسط      باتجاهتمتد حدود مصر الغربٌة من رأس خلٌج العقبة عند بئر طابا  -3

 اٌغإاي اٌضبٌش: ِب إٌزبئظ ادلرترجخ ػٍٝ....؟
 م.1162شق قناة السوٌس عام 

 من حوض النٌل. الشمالًالجزء  فًوقوع مصر 

 .العربًمنطقة الخلٌج  فًاكتشاف واستخراج البترول 
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 ( ظغ ػالِخ )صؼ( اٚ )خؽب ( ِغ روش اٌغجت فٝ احلبٌزني :0
 )   (  اٌششل١خ ثبٌصؾشاء األؽّش اٌجؾش ٚعجبي ع١ٕبء عض٠شح شجٗ عٕٛة اٌمذ٠ّخ األسو١خ اٌصخٛس رٛعذ -1

 ِصش                )   (. فٟ ِغبؽخ اٌغ١ٌٛٛع١خ اٌزى٠ٕٛبد أوجش األٚي اٌضِٓ رى٠ٕٛبد رؼذ -2

 اٌف١َٛ      )   (. شّبي لطشأٟ عجً اٌجبصٌذ ٚغفٛػ اٌجشوب١ٔخ ٌٍزذاخالد رؼشظذ اٌزٟ إٌّبغك ِٓ -4

 )   (   ٚاٌذٌزبٚاد اٌش١ٍِخ ٚاٌشٛاغئ اٌف١ع١خ اٌغٙٛي إٌٙش٠خ اٌزؼش٠خ ثفؼً ٔزغذ اٌزٟ اٌغطؼ أشىبي ِٓ -5

 خبسع١خ)   (. رؼش٠خ ٚػٛاًِ ثبغ١ٕخ ػٛاًِ ثفؼً اٌصؾشا٠ٚخ إٌّخفعبد رشىٍذ -6

 )   (.  اٌمذ٠ّخ األسو١خ اٌصخٛس ِٓ اٌغ١شٞ اٌؾغش صخٛس رؼذ -7

 ( مب رفَو:2
 .اٌغشث١خ اٌصؾشاء عٕٛة فٟ اٌغٛف١خ ا١ٌّبٖ أزشبس -2                  .اٌّصش٠خ األساظٟ فٟ اٌصخٛس رٕٛع -1

 .اٌغشث١خ اٌصؾشاء فٟ اٌصؾشا٠ٚخ إٌّخفعبد رىْٛ -3

 .ِصش فٟ أزشبًسا اٌصخٛس أوضش ِٓ اٌغ١شٞ اٌؾغش ٠ؼذ -4

 .صػجً أثٛ ِٕٚطمخ لطشأٟ عجً فٟ اٌجبصٌز١خ اٌغطبءاد ظٙٛس -5

 .ا١ًٌٕ ٔٙش ِغشٜ عبٔجٟ ػٍٝ اٌف١عٟ اٌغًٙ رشى١ً -7                        .األؽّش اٌجؾش عجبي رىْٛ -6

 رٕٛع اٌضشٚاد اٌّؼذ١ٔخ فٟ ِصش  -9               .ٚاألؽّش اٌّزٛعػ اٌجؾش٠ٓ ػٍٝ اٌغبؽ١ٍخ األشىبي رؼذد -8

 :ػٍٝ ادلرترجخ إٌزبئظ ( ِب3

 .ِصش أسض ػٍٝ اٌغ١ٌٛٛع١خ اٌزى٠ٕٛبد رٕٛع -1

 .ٌٍزصذع ِصش ِٓ وض١شح ِٕبغك ِٓ ػذ٠ذ رؼشض -2

 .اإلسعبة ثؼ١ٍّبد األٔٙبس فٟ اٌغبس٠خ ا١ٌّبٖ ل١بَ -3

 .ٚإسعبة ٔؾذ ثؼ١ٍّبد األِٛاط ل١بَ -4

 .اٌغفبف فزشاد فٟ اٌش٠بػ ٔشبغ -5

 :ا٢ر١خ اٌزعبه١َ٠خ األشىبي زى٠ٌٛٓ ِب حت١ٍٍه (4

 كٌزب ٔٙو ا١ًٌٕ -2                                .ا١ًٌٕ ٔٙو رلوٜ عبٔجٟ ػٍٝ اٌف١عٟ اًٌَٙ -6

 اٌزٟ ٍبػلد يف رشى١ً ٍؽؼ ِصو اٌؼٛاًِ اٌجبؼ١ٕخاالشىبي اٌزعبه١َ٠خ إٌبجتخ ػٓ = 3
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 اٌَإاي األٚي:  افرت اإلعبثخ اٌصؾ١ؾخ:
 البالٌستوٌسن( –الترٌاسى  –المٌوسٌن  –نشأ نهر النٌل فى عصر .................. )اإلٌوسٌن  -1

 % من مٌاه نهر النٌل من روافده فى ..................14 ٌأتً -2

 بحٌرة فٌكتورٌا( –وسط الحوض  –هضبة الحبشة  –إدوارد وألبرت  بحٌرتً)

 المرتفع فى شبه جزٌرة سٌناء هو وادى.......... الجبلًالذى ٌفصل هضبة العجمة عن النطاق  الوادي -3

 أبو طرٌفة( –العقبة  –العرٌش  –)العالقى                                                                                 

 سهل القاع هو سهل متسع ممتد فى موازاة..................  -4

 الصحراء الشرقٌة  ( ساحل –ساحل سٌناء على خلٌج العقبة  –)ساحل سٌناء على خلٌج السوٌس               

 المناطق التالٌة تتوقع قٌام الزراعة ...... أيفً  -5

 فً سٌناء ( الجبلًالمثلث  –الهضبة الوسطى بالصحراء الغربٌة  –فلى سٌناء  الشمالًالنطاق  –) هضبة العبابدة 

 صٕف اٌٛؽلاد اٌزعبه١َ٠خ اٌزب١ٌخ:              :اٌضبٟٔاٌَإاي 
 ِٕخفط اٌف١َٛ. -3  ٙش ا١ًٌٕ.دٌزب ٔ -2  ٚادٜ ا١ًٌٕ.

 اٌَإاي اٌضبٌش:  مب رفَو ......؟

 اتصالػظؼرػاضظغلػباضطظابعػاضحبذغظػوطظابعػعضبظػاضبحغراتػطظذػأوائلػاضبالغدتودغن.ػػػ-1

 أعطغظػرواسدػعضبظػاضحبذظػباضظدبظػضطصر.ػ-2

 .اضذرشؽزربػظؼرػاضظغلػطػارظظػبجاظبػػػاضغغضؽاتداعػاضدؼلػػ-3

ػتصوغنػطظخغضػاضغغوم.ػ-5ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطداحظػبحغرةػاضطظزضظ.اظصطاشػػ-4

 

 ( ظغ وٍّٗ  )صؼ( ، اٚ)فؽب( ِغ موو اٌَجت فٝ احلبٌزني:6

 ( )   فصل الخرٌف. فًتهب الرٌاح الشمالٌة والشمالٌة الغربٌة على مصر  -1

 ( )      ٌعد فصل الخرٌف أفضل فصول العام مناخٌاً. -2

 )    (      فى المدن الساحلٌة مقارنة بالمناطق الداخلٌة. والفصلًٌزٌد المدى الحرارى الٌومً  -3

 (   )      الحرارة ببطء وتفقدها ببطء. المٌاهتكتسب  -4
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 ( )   فى فصل الصٌف. المصريٌتكون نطاق من الضغط المرتفع فوق الٌابس  -5

 ( )    الساحلٌة فى فصل الصٌف. المناطقتنخفض الرطوبة النسبٌة فى  -6

 ( افرت اإلعبثخ اٌصؾ١ؾخ ممب ثني اٌمٍٛني:2
 (25ـ  11/  31ـ  11/  21ـ  11/  31ـ  11عرض ................. ) دائرتًبٌن  الصحراوي( ٌمتد النطاق 1

 ٌع ، الصٌف والربٌع(( ٌقصد باالعتدالٌن فصلً                 )الصٌف والشتاء ، الربٌع والخرٌف ، الشتاء والرب2

 )اإلسكندرٌة ، العرٌش ـ بور سعٌد ، رفح(               ...............             ( اكتر مدن مصر أمطاراً مدٌنة .3

 )مدار الجدي ، مدار السرطان ، خط االستواء ، الدائرة القبطٌة( على . الشمالً( تتعامد الشمس فى فصل الصٌف 4

 الشتوٌة نتٌجة هبوب الرٌاح الشمالٌة              ) التجارٌة ، الغربٌة ، الشرقٌة ـ الجنوبٌة(( تسقط األمطار 5

 ( مب رفَو:4
 لمصر على المناخ بصورة كبٌرة. الجغرافًتأثٌر الموقع  -1

 الحرارة أهم عناصر المناخ.      -3        تأثٌر المسطحان المائٌة على مناخ مصر.   -2

 البحر األحمر على مناخ مصر.ضعف تأثٌر  -4

 فوق الٌابس والماء خالل الصٌف والشتاء. الجوياختالف الضغط  -5

 المناطق الصحراوٌة معظم أٌام العام. فًانخفاض الرطوبة النسبٌة  -6

 ( ِب إٌزبئظ ادلرترجخ ػٍٝ:5
 المتوسط واألحمر.موقع مصر على البحرٌن  -2             من الناحٌة المناخٌة.  الفلكًموقع مصر  -1

 امتداد جبال البحر األحمر بشكل عام من الشمال إلى الجنوب. -3

 

 ( ظغ وٍّٗ  )صؼ( ، اٚ)فؽب( أِبَ اٌؼجبهاد ا٢ر١خ ف١ّب ٠ٍٟ ِغ موو اٌَجت فٝ احلبٌزني:6

 )    (                     فٝ إل١ٍُ شجٗ اٌجؾش اٌّزٛعػ. ٚاٌفصٍٟ ا١ٌِٟٛ( ٠مً اٌّذٜ اٌؾشاسٜ 1

 )   (                       ؽزٝ ِذ٠ٕخ أع١ٛغ. اٌصؾشاٚٞ( ٠ّزذ إل١ٍُ شجٗ 2

 )     (           ( رمزصش آصبس اٌزغ١شاد إٌّبخ١خ ػٍٝ اسرفبع دسعبد اٌؾشاسح فٝ ِصش.3

 (     )                            ( لذ ٠زشرت ػٍٝ اٌزغ١شاد إٌّبخ١خ ص٠بدح فٝ إٔزبط اٌّؾبص١ً اٌص١ف١خ.4

 )       (                                                      ١ُ شجٗ اٌصؾشاٚٞ.          ( ِذ٠ٕخ ثٛسعؼ١ذ رمغ فٟ اإلل5ٍ

 )    (                    ( ٠شًّ إل١ٍُ اٌّشرفؼبد عجبي عٕٛة ع١ٕبء ٚعجبي اٌجؾش األؽّش.                          6

 (    )        عجً ػٍجخ فٟ ألصٟ عٕٛة غشة ِصش.                                  ( رغمػ أِطبس غض٠شح ػٍٟ 7
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 ( مب رفَو:2
 ( ٌعد إقلٌم المرتفعات إقلٌماً مناخٌاً متمٌزاً عن المناطق األخرى فى مصر.1

 ( حدوث التغٌرات المناخٌة.3شماالً.            31( اعتدال مناخ مصر شمال دائرة عرض 2

 ( اآلثار السلبٌة للتغٌرات المناخٌة على األنشطة االقتصادٌة.5.         الصحراويلمدى الحرارى فى اإلقلٌم شبه ( اتساع ا4

 ( ٠ز١ّض اإلل١ٍُ اٌصؾشاٚٞ ثشزبء ثبسد فٟ إٌٙبس ٚشذ٠ذ اٌجشٚدح ١ٌالً.6

 ( ِب إٌزبئظ ادلرترجخ ػٍٝ:5
 اإلٔغبْ. د إٌّبخ١خ ػٍٝ صؾخ( اٌزغ١شا2شّبالً.                 31،  22ػشض  دائشرٟث١ٓ  اٌفٍىٟ( ِٛلغ ِصش 1

 عٕٛة ع١ٕبء. اٌغجٍٟ( اسرفبع عجبي اٌجؾش األؽّش ثبٌصؾشاء اٌششل١خ ٚاٌّضٍش 3

 ( ؽذصذ رغ١شاد ِٕبخ١خ أدد إٌٝ أخفبض دسعبد اٌؾشاسح ػب١ٌّبً.1          :( ِبما حيلس ئما6

 اٌزغ١شاد إٌّبخ١خ ٚاسرفبع دسعبد اٌؾشاسح.( اعزّشد ظب٘شح 2

 

 ( أوًّ اٌؼجبهاد ا٢ر١خ مبب ٠ٕبٍجٙب ِٓ اٌىٍّبد :6
 يٍ انؼىايم انًؤثرة في ًَى انُباث انطبيؼي................... و ............................. -1

 تزدهر انُباتاث انطبيؼيت بؼذ جرياٌ انسيىل في ................. -2

 يٍ أهى انُباتاث انطبيؼيت في يجري َهر انُيم .................. -3

 تًُى انُباتاث انطبيؼيت شًال سيُاء َتيجت ...................... -4

 تُتشر انُباتاث انطبيؼيت في انصحراء انشرقيت في ................. و ................ -5

 انبحر األحًر أشجار يٍ األشجار انطبيؼيت انتي تًُى ػهي ساحم  -6

 تًُى انُباتاث انطبيؼت شًال انصحراء انغربيت َتيجت ................. -7

 تًُى انُباتاث انطبيؼيت في انىاحاث اػتًاداً ػهي ........... -8

 يٍ األشجار انًُتشرة في انىاحاث ............ ويٍ انُباتاث انحىنيت............ -9

 .... أكثر انًُاغق انتي تىجذ بها حيىاَاث بريت في يصر.تؼذ يُطقت .......... -11

 يٍ انحيىاَاث انًصريت انًؼرظت نخطر االَقراض................ -11

 قهت انُباث انطبيؼي في يصر. -1           :( مب رفَو2

 نهُباث انطبيؼي في يصر قذرة ػهي انتكيف يغ انظروف انطبيؼيت وانًُاخيت. -2

 باث انطبيؼي في بؼط جهاث يصر.انقعاء ػهي انُ -3
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 ظؼف استغالل انُباث انطبيؼي في انساحم انشًاني. -4

 ًَى األػشاب واألشجار في كم يٍ انىاحاث وفي بطىٌ ػذيذ يٍ األوديت. -5

 إَشاء انًحًياث انطبيؼيت في يصر. -7        تُىع انحيىاَاث انبريت في يصر.   -6

 إَشاء انًحًياث انطبيؼيت. -1          :( ِب إٌزبئظ ادلرترجخ ػٍٟ 3

ػ)سؽػضوءػاضطبارةػاضدابػظ(ػوضحػطاػغضؽ:ػ(ػتتطددػاضطحطغاتػاضطبغطغظػسؽػطصرػوتذطلػأظوارًاػردغدة4

 أَىاع انًحًياث انطبيؼيت. -3       أهًيت انًحًياث انطبيؼيت نًصر.   -2     يفهىو انًحًياث انطبيؼيت.  -1

 

 اٌضبٌضخرله٠جبد ػبِخ ػٍٝ اٌٛؽلح 
  :٠ٕبعجٙب ثّب اٌزب١ٌخ اٌؼجبساد أوًّ :األٚي اٌغؤاي

 ..................................................... ِٕبؿ إٌٝ رٕزّٟ ٌّصش اٌشّب١ٌخ اٌغبؽ١ٍخ اٌٙٛاِش - 1

 ................................ ٚ .................... ِٕطمخ ػٍٝ ِصش ِٕبؿ فٟ اٌزعبس٠ظ أصش ٠مزصش -2

 .................................. ٚ.............................ٟ٘ ِصش ِٕبؿ فٟ اٌّؤصشح اٌؼٛاًِ أُ٘ -3

 ................................. اٌعغػ ٔطبق إٌٝ ......................... اٌعغػ ٔطبق ِٓ اٌش٠بػ رٙت - 4

 ..................................... اٌش٠بػ ِشٚس ٔز١غخ ِصش ػٍٝ اٌشز٠ٛخ األِطبس رغمػ -ٖ

 .............. ِذ٠ٕخ إ١ٌٗ رٕزّٟ اٌزٟ اٌّذْ ِٚٓ ......ٚ ......ػشض دائشرٟ ث١ٓ إٌّبخٟ اٌصؾشاٚٞ شجٗ اإلل١ٍُ ٠ّزذ -6

 ............................... إٌّبخٟ اٌزغ١ش ظب٘شح أعجبة ِٓ -7

 ........................... اٌصؾشاء فٟ ثبٌٛاؽبد اٌخعشح دائّخ إٌجبربد رزٛافش -8

 ....................... اخزالف ٔز١غخ اٌّشرفؼبد فٟ إٌجبد ٔٛع ٠خزٍف -9

 ؟ ..............رفَو مب :اٌضبٟٔ اٌَإاي
 .اٌذاخ١ٍخ اٌغٙبد فٟ ٚاٌفصٍٟ ا١ٌِٟٛ اٌؾشاسٞ اٌّذٜ ارغبع - 2   .ِصش ِٕبؿ ػٍٝ األؽّش اٌجؾش رأص١ش ظؼف - 1

 .اٌج١ئ١خ ٚ إٌّبخ١خ اٌذساعبد فٟ ثؼذ ِٓ االعزشؼبس اعزخذاَ أ١ّ٘خ- 3

 .ِصش ِٓ اٌشّب١ٌخ اٌغٙبد ػٍٝ ص١فًب اٌؾشاسح دسعبد أخفبض - 4

 .اٌشزبء فصً فٟ اٌّخزٍفخ ِصش ألب١ٌُ ث١ٓ اٌؾشاسح دسعبد اخزالف - 5

 .ِٕبخ١ ًب اٌغٕخ فصٛي أفعً اٌخش٠ف فصً ٠ؼذ - 7          .اٌشث١غ فصً فٟ ِصش ػٍٝ اٌخّبع١ٓ س٠بػ ٘جٛة - 6

 .ِبئ١خ ِغطؾبد ػٍٝ ِشٚس٘ب ِٓ اٌشغُ ػٍٝ اٌص١ف فصً فٟ األِطبس اٌشّب١ٌخ اٌش٠بػ رغجت ال - 8

 .ِطًشا اٌشّبٌٟ اٌغبؽً عٙبد أوضش ِٓ ع١ٕبء ٚشّبي اإلعىٕذس٠خ ِٓ وً رؼذ - 19 .اٌخّبع١ٓ ٌش٠بػ اٌغٍج١خ ا٢صبس - 9

 .ٚاٌشث١غ اٌشزبء فٟ ِصش ِٕبؿ فٟ وج١ش أصش ٌٙب اٌغ٠ٛخ إٌّخفعبد - 11
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 .اٌشّبٌٟ اٌغبؽً فٟ اٌطج١ؼٟ إٌجبد اعزغالي ظؼف - 13                      .ِصش فٟ اٌطج١ؼٟ إٌجبد ٔذسح  -12

 .األٚد٠خ ِٓ ػذ٠ذ ثطْٛ ٚفٝ اٌٛاؽبد ِٓ وً فٟ ٚاألشغبس األػشبة ّٔٛ - 14

 .ِصش فٟ اٌطج١ؼ١خ اٌّؾ١ّبد إٔشبء  -15

 .ِصش عٕٛة اٌغشغبْ ِذاس ػٍٝ اٌشّظ رؼبِذ- أ          ؟ ....ػٍٝ ادلرترجخ إٌزبئظ ِب :اٌضبٌش اٌَإاي

 .اٌطج١ؼ١خ اٌّؾ١ّبد إٔشبء -ط                   .اٌىجشٜ اٌصؾشاء ٔطبق فٟ ِصش ٚلٛع -ة 

 :اٌزب١ٌخ ادللْ رٕزّٟ ادلٕبف١خ األلب١ٌُ أٞ ئىل :اٌواثغ اٌَإاي

 أسوان - املنيب - بورسعيد

 :ثني اٌؼاللخ ِب :اخلبٌِ اٌَإاي

 طصر سؽ اضبرغظ واضطغور اضحغواظات اظتذار - اضطبغطؽ واضظبات اضطظاخ -أ

 اإلظدان وصحظ اضطظاخغظ اضتعغرات -ب

ػ.اضربغع سصل سؽ اضجوي واضضعط اضخطادغن رغاح -ج

 اسئلة هبمة
 ِٕٚغُ اٌغىشٜ فٝ ِصش ؟  األسوٟ_ ؽذد اٌؼاللخ ث١ٓ رى٠ٕٛبد اٌضِٓ 1

 فغش ٠خزٍف رى٠ٛٓ عجً اٌؼ٠ٕٛبد ػّب ؽٌٛٗ -2

 فٝ اٌز١ّٕخ االلزصبد٠خ ؟ األسوِٟٓ ٚعٙخ ٔظشن و١ف رغزف١ذ ِصش ِٓ صخٛس اٌضِٓ  -3

 رى٠ٕٛبد اٌضِٓ األٚي ال رغطٝ اال ٔغجخ ل١ٍٍخ ِٓ عطؼ ِصش . دًٌ ؟  -4

 فٝ ٔٙش ا١ًٌٕ عٕٛة ِصش؟ األسوٟؾذس إرا ٌُ رٛعذ رى٠ٕٛبد اٌضِٓ ِبرا ٠  -5

 فغش أعجبة رشوض اٌغىبْ فٟ ِصش فٝ ِٕبغك أزشبس اٌضِٓ اٌشاثغ ؟ -1

 ؽذد أٚعٗ االخزالف ث١ٓ ٘عجخ اٌؼجبثذح ٚ٘عجخ اٌّؼبصح ِٓ ؽ١ش اٌزى٠ٕٛبد اٌصخش٠خ ٚأ١ّ٘زٙب االلزصبد٠خ؟ -2

 ضبٌش ٚثٕبء ِصبٔغ االعّٕذ ثبٌغ٠ٛظ؟ِب اٌؼاللخ ث١ٓ رى٠ٕٛبد اٌضِٓ اٌ -3

 ثش٘ٓ ػٍٝ أ١ّ٘خ رى٠ٕٛبد اٌضِٓ اٌضبٔٝ ٌٍز١ّٕخ اٌضساػ١خ فٝ اٌصؾشاء اٌغشث١خ؟ -4

 اعزٕزظ أصش اٌش٠بػ اٌشّب١ٌخ اٌغشث١خ فٝ رى٠ٛٓ ٚؽشوخ األشىبي اٌش١ٍِخ فٝ اٌصؾشاء اٌغشث١خ؟ -5

 اٌشاثػ ث١ٓ ػصش اٌجال٠غزٛع١ٓ ٚرى٠ٛٓ اٌىٙٛف فٝ ِصش؟ ِب -6

 ِٓ ٚعٙخ ٔظشن و١ف االعزفبدح ِٓ أصش اٌزؼش٠خ اٌجؾش٠خ ٌٍغٛاؽً اٌّصش٠خ؟ -7
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 ثُك ادلؼشفخ ٔيٕقغ انثبَٕٚخ انؼبيخاخزجبساد 

 
 أؽذ ا٘زّبِبد اٌخبسعٟب ٚرأص١ش٘ب دساعخ اٌظب٘شاد اٌطج١ؼ١خ ٚاٌجشش٠خ فٝ اٌذٌٚخ ٌّؼشفخ ِذٜ لٛرٙب أٚ ظؼفٙ -1

 اٌغغشاف١ب اٌغ١بع١خ          عغشاف١خ اٌؼّشاْ         اٌغىبْعغشاف١خ         اٌغغشاف١ب االلزصبد٠خ

 بد اٌزٝ رؾز٠ٛٙب اٌخش٠طخ ٔغزخذٌٍَزؼشف ػٍٝ اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛ -2

 إؽذاص١بد اٌخش٠طخ           ِصذس اٌخش٠طخ           ِم١بط اٌشعُ        ِفزبػ اٌخش٠طخ

 اٌؼبٌُ أؽذ ا٘زّبِبد فٟدساعخ رٛص٠غ األلب١ٌُ إٌجبر١خ  -3

 اٌغغشاف١ب إٌّبخ١خ        عغشاف١خ اٌزعبس٠ظ        اٌغ١ِٛٛسفٌٛٛع١ب       اٌغغشاف١ب اٌؾ٠ٛ١خ

 أؽذ ا٘زّبِبد اٌؼشثٟدساعخ اٌظب٘شاد اٌطج١ؼ١خ ٚاٌجشش٠خ فٝ اٌٛغٓ  -4

 اٌغغشاف١ب اٌزبس٠خ١خ          اٌغغشاف١ب االل١ّ١ٍخ          اٌغغشاف١ب االلزصبد٠خ         عغشاف١خ اٌزعبس٠ظ

 اٌخش٠طخ فٝ رؾذ٠ذ اٌضِٓ ِٓ خالي رغبػذ -5

 إؽذاص١بد اٌخش٠طخ           ِصذس اٌخش٠طخ         ِم١بط اٌشعُ       ِفزبػ اٌخش٠طخ

 ِّب ٠ٍٝ ػذارمَٛ عغشاف١خ اٌغىبْ ثذساعخ وً  -6

 أٔٛاع اٌغىبْ         اٌخذِبد اٌّزٛفشح ٌٍغىبْ        ٘غشح اٌغىبْ       رٛص٠غ اٌغىبْ

 فٝ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغشاف١خ ٘ٛ اإل٠غبث٠ٟؼزجش اٌؼٕصش  -7

 اٌّخزصْٛ               اٌجشاِظ           األعٙضح             اٌج١بٔبد

 دساعخ األػبص١ش أؽذ ا٘زّبِبد -8

 اٌغغشاف١ب اٌفٍى١خ            ٠ٛخاٌغغشاف١ب اٌؾ١           اٌغ١ِٛٛسفٌٛٛع١ب             اٌغغشاف١ب إٌّبخ١خ

 صٕبػخ اٌطٛة األؽّش اؽذ ا٘زّبِبددساعخ رأص١ش  -9

 اٌغغشاف١ب اٌغ١بع١خ           عغشاف١خ اٌؼّشاْ          عغشاف١خ اٌغىبْ                  اٌغغشاف١ب االلزصبد٠خ

 زٕجؤ ثبٌزغ١شاد إٌّبخ١خ ػٓ غش٠ك٠ّىٓ اٌ -19

 ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغشاف١خ            االعزشؼبس ِٓ ثؼذ        اٌخش٠طخ      اٌؼبٌّٟ ثشٔبِظ رؾذ٠ذ اٌّٛالغ 

 فٝ اٌغغشاف١ب ١شٚدٚد٘، ٚوزبثبد  اإلدس٠غٟفٝ سأ٠ه ِب اٌفشق ث١ٓ وزبثبد  -11

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ِبرا رزٛلغ ػٕذِب رخٍٛ اٌخش٠طخ ِٓ ارغبٖ اٌشّبي ٚاالؽذاص١بد -12

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ِب اٌؼاللخ ث١ٓ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغشاف١خ ٚاٌؼبصّخ االداس٠خ اٌغذ٠ذح -13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 اٌؼغىشٞفٝ اٌّغبي  GPS اٌؼبٌّٟرؾذ٠ذ اٌّٛالغ ػجش ِٓ ٚعٙخ ٔظشن و١ف ٠ّىٓ اعزخذاَ ثشٔبِظ  -14

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ِب اٌؼاللخ ث١ٓ ػذد األلّبس اٌصٕبػ١خ اٌّغزخذِخ ، ٚصؾخ اٌّؼٍِٛبد -15

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ِٓ خالي دساعزه ألعبع١بد اٌخش٠طخ فٝ سأ٠ه ِب ٘ٝ أوضش اٌؼٕبصش أ١ّ٘خ ثبٌٕغجخ ٌٍخش٠طخ ) ِجشًسا سأ٠ه ثبألدٌخ ( -16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؽبٌخ ٔشٛة ٔضاع ث١ٓ دٌٚز١ٓ ػٍٝ أؽذ اٌؾذٚد ٚظؼ و١ف ٠ّىٓ اعزخذاَ اٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ فٝ ؽً ٘زا إٌضاع فٟ -17

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  ادلیبٖ - اٌویبػ - األِٛط                      0 اجلفبف فرتاد فٝ اٌزؼویخ ػٛاًِ ِٓ وؼبًِ ......... ٔشؽذ 5- 

 اٌغياي -اٌَٛثبغ – ػؽربح – وبعیوا .             إٌیً ٔھو ثلایخ فیىزٛهیب حبیوح فٝ یصت اٌنٜ .....ٔھو یؼل 6-

 اكٚاهك - اٌربد – ربٔب – فیىزٛهیب ..........                            حبیوح ِٓ ِیبھھ ِؼظُ االىهق إٌیً یَزّل 7- 

  اجلجً حبو -االثیط إٌیً - اٌَٛثبغ ٔھو – وبعريا ٔھو                        ....... إٌیً ٌٕھو احلجشیخ اٌوٚافل ِٓ  8-

  ٍفبعب – مجصخ – احلىّخ -اٌربٌٌ .............                 هأً ِضً اٌوؤًٚ ثىضوح اٌلٌزب ٍبؽً یزّیي  9-

 اٌالھْٛ فزؾخ - اجلٕٛثٝ اٌزغٛیف - اٌشّبىل اٌزغٛیف  ------  ػرب اٌف١َٛ ِٕقفط ئىل إٌیً ٔھو ِیبٖ رصً 10- 
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  ؼبثب - اٌؽٛه - اٌشیـ شوَ           ------ ِلیٕخ اٌَٛیٌ فٍیظ ػٍٝ ٍیٕبء ٍبؽً ػٍٝ رمغ اٌىت ادللْ ِٓ  12-

 اٌصؾواٚٞ – اٌصؾواٚٞ شجٗ– ادلزٍٛػ اٌجؾو                                  ...... ادلٕبفٟ إٌؽبق يف ِصو ِؼظُ رمغ 13-

  األلصو – أٍیٛغ – ادلٕیب – ٍٛھبط ...                     ادلٕبفٟ ٌٍزؽوف رؼوظب ِصو ِلْ أوضو ِلیٕخ رؼل 14- 

      -  صیفب ؽواهح ادلٕبؼك أوضو ...... اٌٛالؼخ ادلٕؽمخ رؼل 15- 

 ادلٕیب ذيبي  - أٍٛاْ عٕٛة   -اٌلٌزب شوق - ٍیٕبء عٕٛة                                                                

      .احلواهح كهعخ يف اػزلاال األوضو .........االلٍیُ یؼل 16- 

 ادلورفؼبد الٍیُ – ادلزٍٛػ اٌجؾو الٍیُ– اٌصؾواٚٞ اإلل١ٍُ                                                                      

 ٍٛیف ثٕٟ  - اٌفیَٛ – اٌَٛیٌ - لٕب....            ِلیٕخ ِصو يف اٌصؾواٚٞ ٌاللٍیُ رٕزّٝ اٌىت ادللْ ِٓ 17- 

 اجلّیي – اٌشیؼ – ٚفٚادلبجنو  –اٌغولل           ... ٚاٌلٌزب اٌٛاكٜ فٝ رّٕٛ اٌىت اٌؽجیؼیخ إٌجبربد أھُ ِٓ  18-
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 اٌغولل - ادلٍٛػ  - اٌَىواْ – اٌشیؼ                                                                                                            

      أفویمیب لبهح ِٓ ....... اٌووٓ يف ِصو رمغ 20- 

 اٌغوثٟ اجلٕٛة -اٌشولٟ  اجلٕٛة  -  اٌغوثٟ اٌشّبي - اٌشولٟ اٌشّبيل                                                    

  ادلورفؼبد  -   اٌصؾواٚٞ    -ادلزٍٛػ  اٌجؾو                               ِٕبؿ إللٍیُ وبرویٓ ٍبٔذ ِلیٕخ رٕزّٝ  21-

     - األِٕیخ ٌٍّقبؼو رؼوظب احللٚك أوضو     ......ِصو ؽلٚك رؼل  22-

 اٌغوثیخ  - اٌشولیخ اٌشّبٌیخ - اجلٕٛثیخ -   اٌشّبٌیخ                                                                                   

 اٌجالیَزٍٛیٓ  - اٌرتیبٍٟ    - ادلیٍٛیٓ   - ألیٍٛیٓا                       ------ػصو يف ِصو يف إٌیً ٔھو ٔشأ 23- 

 فیواْ – اٌؼمجخ - اٌؼویش  - اٌؼاللٟ     0 ثَیٕبء اجلٕٛثٝ اجلجٍٝ ادلضٍش ػٓ اٌؼغّخ ھعجخ.... ٚاكٞ یفصً  24-

 
 

 / يب حتهٛهك ؟ اٚذ ثبألدنخ اجلغشافٛخ
 ِصو؟ يف اجل١ٌٛٛع١خ اٌزى٠ٕٛبد اوضو اٌضبٟٔ اٌيِٓ رى٠ٕٛبد  1-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ ؽلاصزٗ ثَجت ِصو ٍؽؼ ػٍٝ ثٛظٛػ اصبهٖ اٌواثغ اٌيِٓ رون 2- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ ِصو ٍؽؼ رشى١ً يف وجیو كٚه اٌصلٚع ٌؼجذ  3-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ االٌزٛائ١خ اٌمجبة ِٓ اٌؼل٠ل ٚعٛك 4- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ ِصو ِٕبؿ ػٍٝ ٚاظؼ اصو ادلزٍٛػ ٌٍجؾو =؟ ادلٕبؿ ػٍٝ وجیو رأصیو ِصو فٝ ادلبئیخ ٌٍَّؽؾبد 5- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ؟ ِٕبف١ب إٌَخ فصٛي افعً اخلویف فصً یؼل  6-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ ٚاٌوثیغ اٌشزبء فصٍٝ فالي ِصو ِٕبؿ فٝ وجیو اصو ٌھب اجلٛیخ ادلٕقفعبد 7-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 يبرا حيذس ارا

 ؟ ِصش يف اٌغ٠ٛظ لٕبح رشك مل  1-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ اٌزصذع حبشوبد ِصش عؽؼ ثزأصش مل  2-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 االٌزٛاء؟ حبشوبد ِصش عؽؼ ثزأصش مل 3- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ االْ ٚؽىت اٌشاثغ اجل١ٌٛٛعٟ اٌضِٓ يف اجلفبف یغٛد مل  4-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ مشبال 45-30   ػشض دائشرٟ ثیٓ ِصش ٚلؼذ5- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 األمحش؟ اٌجؾش عجبي رٛعذ مل  6 -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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